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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक २८ ते ३० सNट�बर व २ ऑJटोबर,२०१९ रोजी हलJया OवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा=दत राह*ल.  

=दनांक २७ सNट�बर ते ३ ऑगOट,२०१९ साठQ क कण "वभागासाठQ पज�Sयमानाचा "वOताTरत Uेणी अदंाज हा सामाSयपेKा जाOत राह*ल. 

सामाSय फरक वनOपती WनदXशांक (NDVI) नसुार रायगड िज-]याम^ये वनOपती WनदXशांक म^यम OवPपाचा आ�ण �मा�णत पज�Sयमान WनदXशांक (SPI) नसुार 

ओलावा िOथती दश�"वcयात आल* आहे. 

"पक अवOथा कृ"ष स-ला 

भात फुलोरा ते 

दाणे भरणे 

अवOथा  

• पज23यमान कमी अस5याने आ7ण 9नमगरवे भात दाणे भर:या;या अव<थेत व गरवे भात फुलोरा अव<थेत अस5याने भात 

खाचरात पा:याची पातळी ५ स@.मी. पयAत ठेवावी.  

• हळवे भात पDव होव ूलाग5यास कापणी पवूE ८-१० Fदवस भात खाचरातील पाणी बाहेर काढून टाकावे.  

• गरJया भात �पकास न% खताची 9तसर) मा%ा ७१ �कलो यKुरया �9त हेDटर) �पक फुलोLयात असताना दे:यात यावी. 

• पढु)ल पाच Fदवस पाउसाची उघडीप असनू ढगाळ वातावरण अस:याची शDयता अस5यामुळे पाणी साचनू राहणाLया तसेच घन 

लागवड आ7ण न% खताची अवाजवी मा%ा Fदले5या भात खाचरात तप�कर) तडुतPुयांचा �ादभुा2व हो:याची शDयता आहे. �पकाचे 

तप�कर) तडुतPुयांचा �ादभुा2वावर सातQयाने लR ठेवावे. जर रोपा;या चडुात ५ ते १० तडुतडु ेआढळ5यास ॲTसफेट ७५ टDके 

पा:यात �वरघळणार) भुकट) २.२५ Uॅम �कंवा �फ�ो9नल ५ टDके �वाह) २ Tम.ल). �कंवा इTमडाD लो��ड १७.८ टDके �वाह) ०.२ 

Tम.ल) �9त Tलटर पा:यातनू भात �पकावर फवारावे. तसेच खाचरात पाणी जा<त काळ न साठता फोडून लावावे व नवीन पाणी 

साठव:याची Jयव<था करावी. Fटप : फवारणी करताना कYटकनाशक चडुा;या बुZंयावर पडेल याची दRता [यावी. 

• पाऊसाची उघडीप, वाढते ऊन व आ]2तेचे �माण यामुळे वरकस आ7ण उतार असले5या जTमनीतील हळJया जाती;या भात �पकावर 

ल^कर) अळीचा �ादभुा2व हो:याची शDयता अस5यामुळे �पकाचे चांगले 9नर)Rण करावे. _या �वभागामZये �ादभुा2व आढळून येत 

आहे, Qया Fठकाणी भातखाचरात एकर) तीन ते चार पRी बस:याचे थांबे उभे करावेत. जेणेकaन पRी या अbया न^ट करतील. 

तसेच सकाळी �कंवा सायकंाळी भातखाचरात जाऊन चडू उघडून पाहावेत. QयामZये अळी/कोष �9तचडु १ या�माणे आढळ5यास 

डायDलोरJहॉस ७६ डeल.ूएस.सी. १३ Tम. ल). �9त १० Tलटर पा:यातनू सायकंाळी �कंवा सकाळी लवकर वारा शांत असताना 

फवारावे. =टप : फवारणी करताना कYटकनाशक चडुा;या बुZंयावर पडले याची दRता [यावी 

आबंा 

 

पालवी • पढु)ल पाच Fदवस पाऊसाची उघडीप अस5याने आबंा बागेतील गवत काढून <व;छता करावी. बांडगुळे, मतृ फांgया तसेच 9नजEव 

फांgया कापनू फांgयांची �वरळणी करावी, तसेच हवेतील आ]2तेमुळे फांgयावर रोग येव ूनये hहणनू १ टDके बोडiTमjण �कंवा 

०.२५ टDके कॉपर ऑिDसDलोराईड २५ Uॅम �9त १० Tलटर पा:यात Tमसळून संपणू2 झाडावर फवारणी करावी.   

• वाढQया तापमानामुळे आeंया;या नवीन येणाLया पालवीवर तडुतडु,े श@ड ेपोखरणार) आ7ण Tमजमाशीचा �ादभुा2व हो:याची शDयता 

अस5याने पालवीचे �कडींपासून संरRण कर:यासाठn लॅhबडा सायहॅलोoीन ५ टDके �वाह) ६ Tम.ल). �कंवा िDवनोलफॉस २५ टDके 

�वाह) २५ Tम.ल). �9त १० Tलटर पा:यात Tमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • पढु)ल पाच Fदवस पाऊसाची उघडीप अस5याने काज ू बागांची गवत काढून साफसफाई करावी. वाळले5या, मतृ आ7ण अशDत 

फांgया कापनू �वरळणी करावी व कापले5या भागावर बोडiपे<ट लावावी तसेच १ टDके बोडiTमjणाची संपणू2 झाडावर फवारणी 

करावी. 

• वाढQया तापमानामुळे काज;ूया नवीन येणाLया पालवीवर ढेक:या व फुल�कडीचा �ादभुा2व हो:याची शDयता अस5याने पालवीचे 

�कडींपासनू संरRण कर:यासाठn नवीन पालवी फुट:या;या वेळी मोनोpोटोफॉस ३६ टDके �वाह) १५ Tम.ल). �कंवा लॅhबडा 



सायहॅलोoीन ५ टDके �वाह) ६ Tम.ल). �9त १० Tलटर पा:यात Tमसळून फवारणी करावी. 

भाजीपाला 

"पके  

फळधारणा 

 

• भ@डी �पकामZये वाढQया तापमानामुळे हळgया रोगाचा �ादभुा2वाची शDयता अस5याने, �ादभुा2व Fदसनू आ5यास रोगU<त रोपे 

उपटून टाकावीत. डायमेथोएट १ Tम. ल). �9त Tलटर पा:यात Tमसळून फवारणी करावी तसेच �पकामZये �पवbया रंगाची 'चकट 

काड2 ठेवावीत. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेdया 

-- • शेbयांना घटसप2 रोगावर �9तबधंाQमक उपाय hहणनू पश ुवgैय�कय अ'धकार) स55याने लसीकरण कaन [यावे. 

• फुलोLयावर असले5या Fहरवा चाLयाची मुरघास पrतीने साठवण करावी. यासाठn �QयेकY १०० �कलो बार)क तुकड ेकेले5या गवतावर 

५ ते ६ Tलटर पा:यामZये तयार केलेले ]ावण (२ �क. गूळ + अधा2 �क. यKुरया + १ �क. मीठ) Tशपडावे. ��pया केले5या गवताचे 

थर रचनू बाजारात सहज उपलeध असले5या vलाि<टक सायलो पणू2 भरावेत. पाउस आ7ण उ^णते पासून संरRणासाठn सायलो शेड 

मZये ठेवावेत. अशा पrतीने २-३ मFह3यामZये मुरघास जनावरांना खा:यासाठn तयार होतो. 

कुकुटपालन   • कwबPयावर)ल राणीखेत रोगावर पशुवgैयकYय अ'धकार) स55याने लसीकरण कaन [यावे. 

• पxयां;या आ7ण शेड;या <व;छतेकड े9नयTमत लR gयावे. 

ट*प: फवारणी ३ ते ४ तासांची पाऊसाची उघडीप असताना करावी. 

सदर कृ"ष स-ला पfgका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील hामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तj स�मतीGया 

�शफारशीनसुार तयार कPन �साTरत करcयात आल*. 

अkधक मा=हतीसाठQ नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराlm शासनाचे कृषी अkधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


