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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला 

=दनांक ३ ते ७ ए"�ल २०१९ पयEत कमाल व Hकमान तापमानात वाढ होRयाची शLयता आहे. =दनांक ३ ते ६ ए"�ल २०१९ पयEत वाNयाचा वगेात वाढ होRयाची शLयता आहे.  

सामाSय फरक वनUपती VनदWशांक (NDVI) नुसार रायगड िज-\याम]ये वनUपती VनदWशांक म]यम Uव^पाचा दश�"वRयात आला आहे  
"पक अवUथा कृ"ष स-ला   

उSहाळी भात पोटर* ते ल बी 

बाहेर येRयाची  

अवUथा 

• भात �पकात ल23या ये5यापूव7 दहा 9दवस व ल23या आ:यानंतर दहा 9दवसांपय;त शेताम=ये पा5याची पातळी १० सA. मी. पयBत ठेवावी. 

उSहाळी मगू व 

मटकa  

शाखीय वाढ • मगू व मटकE �पकाम=ये लागवडीनंतर २० ते २५ 9दवसांनी बेणणी करावी तसेच १० ते १२ 9दवसांHया अंतराने पाणी दे5याची IयवJथा करावी.  

आबंा फलधारणा 

अवUथा 

(सपुार* ते 

अंडाकृती अवUथा) 

 

• आबंा �पकाम=ये फळांवर भुर) रोगाचा �ादभुाBव हो5याची व Lयामुळे फळगळ हो5याची शMयता अस:याने Nनय%ंणासाठO ५ टMके हेMझाकोनॅझोल ५ Rम. ल). �कंवा 

पा5यात �वरघळणारे ८० टMके गंधक २० Tॅम �Nत १० Rलटर पा5यात Rमसळून फवारणी करावी. 

• आबंा �पकाम=ये फळांवर फुल�कडीचा �ादभुाBव हो5याची शMयता आहे. �ादभुाBव 9दसनू आ:यास Nनयं%णासाठO िJपनोसॅड ४५ टMके �वाह) २.५ Rम. ल). �कंवा 

थायेमेथॉMझाम २५ टMके २ Tॅम �Nत १० Rल. पा5यात Rमसळून फवारणी करावी.(सदर कEटकनाशकास लेबल Mलेम नाह)त) 

• आबंा फळांचे फळमाशी पासनू संरYण कर5यासाठO �वZयापीठाने Rशफारस केलेले “रYक फळमाशी सापळा” �ती हेMटर) ४ या �माणात बागेम=ये झाडाHया खाल)ल 

बाजूHया फांZयावर लावावेत.  

• नवीन लागवड केले:या आबंा कलमांना प9हल) तीन वष^ पाणी दे5याची IयवJथा करावी तसेच जोडाHया खाल) बंु=यावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

उ`हाaयात प9ह:या वष7 आठवडयातून दोन वेळा तर दसुbया वष7 पंधरा 9दवसातून दोन वेळा व Nतसbया वष7 म9ह`यातून दोन वेळा �Lयेक कलमांना ३० Rलटर 

पाणी Zयावे. 

काजू  फलधारणा व 

पLवता 

• काजू �पकाम=ये काह) 9ठकाणी काढणी योcय बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले:या $बया ब2डापासनू वेगaया कdन $बया उ`हाम=ये ७ ते ८ 9दवस 

वाळवाIयात. तसेच �वZयापीठाने Rशफारस के:या�माणे काजू ब2डापासनू �व�वध 9टकावू पदाथB तयार करावेत.   

• कलमांHया आaयातील पा5याचे बाeपीभवन कमी हो5यासाठO आaयाम=ये वाळलेले गवत, पालापाचोळा �कंवा पोल)थीनचे आHछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले:या काजू कलमांना दर आठ 9दवसांनी �ती कलम १५ Rलटर पाणी दे5याची IयवJथा करावी तसेच जोडाHया खाल) बंु=यावर येणार) फूट 

वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ - • बाeपीभवनाम=ये वाढ होत अस:याने, नारळ बागेत ५ ते ६ 9दवसांHया अंतराने पाणी दे5याची IयवJथा करावी तसेच आaयाम=ये ओलावा 9टक�व5यासाठO 

नारळाHया शAडया पुराIयात आhण झावaयांचे आHछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले:या नारळाHया रोपांना काठOचा आधार दयावा तसेच कडक उ`हामुळे पाने करपू नयेत iहणून प9हल) दोन वष^ रोपांना वdन सावल) करावी. 

सपुार*  - • बाeपीभवनाम=ये वाढ होत अस:याने, सुपार) बागेत ४ ते ५ 9दवसांHया अंतराने पाणी दे5याची IयवJथा करावी.  

कांदा  वाढ*ची अवUथा • कांदा �पकाम=ये ६ ते ८ 9दवसांHया अंतराने जRमनीHया मगदरुानुसार पाणी दे5याची IयवJथा करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

फुलोरा • उ`हाळी भAडी �पकास न%ाचा दसुरा हkता ७२ �कलो युर)या �ती हेMटर) या �माणात लागवडीनंतर एका म9ह`यांनी दे5यात यावा.  

• बाeपीभवनाम=ये वाढ होत अस:याने, फळबाग रोपवा9टकेस, नवीन लागवड केले:या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास NनयRमत पाणी दे5याची IयवJथा करावी. 

• फळबाग रोपवा9टकेतील गवत काढून JवHछता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठO सावल) करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शेdया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांHया शर)राचे तापमान संतुRलत राह5यासाठO जनावरांना ताजे JवHछ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे5यात यावे तसेच उeणतेचा दाह कमी 

कर5यासाठO वैरणीवर १ टMके गुळपाणी आhण ०.५ टMके मीठ यांचे Jवतं% mावण कdन Rशपंडावे. 

• JवHछ पाणी पुरवठा कर5यासाठO पा5याचा हौद �कंवा टाकE पंधरा 9दवसांतून एकदा संपूणB कोरडी कdन Lयाला आतून चुना लावावा. Lयामुळे शेवाळ वाढ 

हो5यास �Nतबंध होवून पाणी थंड राहून Lयातून कॅि:शयमचाह) पुरवठा हो5यास मदत होईल.  

• तापमानात वाढ संभवत अस:याने उeणतेपासनू सरंYण कर5यासाठO गोpयाचे/कुकुटपालन शेडचे छkपर गवत, भाताचा पAडा, �कंवा  नारळाHया झावaया 

यांनी झाकून Lयावर अNतउ`हाHयावेळी पाणी पडेल अशी IयवJथा करावी तसेच वारा वाहत असले:या 9दशेने गोठयाHया / शेडHया  बाजूस पा5यात 

Rभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उeणतेपासनू जनावरांचे संरYण कर5याकqरता दपुारHया वेळी जनावरांHया अंगावर थंड पाणी Rशपंडावे Lयामुळे शर)राचे तापमान कमी हो5यास मदत होईल. 

• जनावरांना पायलाग रोगावर �NतबंधाLमक उपाय iहणून पश ुवैZय�कय अ'धकार) स::याने सवB जनावरांना लसीकरण कdन rयावे.  

• पश ुवैदकांHया मागBदशBनाखाल) पsयांना रानीखेत �Nतबंधक लसीकरण कdन rयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पefका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील gामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तi स�मतीIया �शफारशीव^न तयार क^न �साjरत करRयात आल*. 

अkधक मा=हतीसाठl नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अkधकार* यांIयाशी संपक�  करावा 

 


