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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला 

>दनांक ५ ते ९ जून, २०१९ पयEत आकाश ढगाळ राह*ल.  

सामाPय फरक वनRपती SनदTशांक (NDVI) नुसार रायगड िज-UयामVये वनRपती SनदTशांक मVयम RवWपाचा दश�"वXयात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Pयमान SनदTशांक (SPI) नुसार 

रायगड िज-UयामVये साधारण कोरडी िRथती दश�"वXयात आल* आहे. 

  "पक अवRथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का  • पढु)ल पाचह) 4दवस पाऊसाची शKयता नस-याने 5या 4ठकाणी पाXयाची उपल]धता असेल अशाच 4ठकाणी भात �पकाची पेरणी करावी. 

• गाद)वा;यावर �ती आर शे%ास १ �क.=ॅ. यु?रया व ३ �क.=ॅ. @सगंल सपुर फॉBफेट @मसळावे. 

• जाड दाFयाGया जातीसाठH हेIटर) ५० ते ६० �क.=ॅ., बार)क दाFयाGया जातीसाठH हेIटर) ३५ ते ४० �क.=ॅ.आKण सकंर)त जातीसाठH २० �क.=ॅ. $बयाणे वापरावे. पेरणीपवूL 

$बयाFयास २.५ =ॅम �ती �कलो �माणे थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणांGया बदंोबBतासाठH पेरणीनंतर वाफे ओले होताच ऑIसीडायरजील (६ ई. सी.) �ती @लटर पाFयात ३ @म. ल). या�माणे �ती आर शे%ावर ५ @लटर या 

�माणात एकसारखे फवारावे. 

नागल* रोपवाट*का 

पवू�तयार* 

• नागल) रोपवाट)केसाठH नांगरणी कSन �ती �ती गुंठा Tे%ास २५० �क.=ॅ.  कुजलेले शेणखत ज@मनीत @मसळावे. ज@मनीचा उतार लTात घेऊन, उंच XनचYयाGया जागी 

तळाशी १२० सZ.मी. व प[ृठभागी ९० सZ.मी. \ंद)चे, ८ ते १० सZ. मी. उंचीचे उतारानुसार यो]य ^या लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. 

चारा"पके पवू�तयार* • चाराचवळी व मका �पकाGया पेरणीसाठH ज@मनीची नांगरट व कुळवणी कSन जमीन मऊ व भसुभशुीत करावी आKण हेIटर) ५ ते १० टन शेणखत �कंवा कंपोBट 

ज@मनीत @मसळावे. 

आंबा फळपKवता • काढणी यो]य फळांची काढणी ‘नूतन’ झेaयाGया सहाbयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टIके) पIवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयdत �कंवा सeंयाकाळी ४ नंतर ^वर)त 

करावी. यामळेु फळामधील साIयाचे �माण कमी होFयास मदत होईल. आंfयाची फळे काढaयानंतर सावल)मeये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ीGया वेळेस 

करावी. फळे काढणीGया �कमान ८ 4दवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी कS नये. 

• आंfयावर)ल काढणी पgचात बुरशीजhय रोगापासनू आंबा फळांचे सरंTण करFयासाठH काढणी नंतर लगेचच फळे ५२ अ.ंसZ. तापमानाGया पाFयात १० @मXनटे बडुवनू 

काढावीत व नंतर फळे �पक�वFयासाठH ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं कiकण कृषी �वjयापीठाने @शफारस केलेaया कोरोगोटेड फायबर बॉIसमeये फळे प�कंग करावीत. 

• फळांचे फळमाशीपासनू सरंTण करFयासाठH �वjयापीठाने @शफारस केलेले “रTक फळमाशी सापळा” �ती हेIटर) ४ या �माणात बागेमeये झाडाGया खाल)ल बाजGूया 

फांjयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा कSन न[ट करावी व बागेत BवGछता ठेवावी.    

नारळ - • नवीन लागवड केलेaया नारळ बागेमeये पावसाnयात लहान रोपांना कiब कुजणे या बरुशीजhयरोगाचा �ादभुाoव होFयाची शIयता असत.े या रोगावर �Xतबंधा^मक उपाय 

pहणनू १ टIका बोडq@मrणाची फवारणी झाडाGया कiबानजीकGया गाsयावर पावसाnयापवूL करावी.   

• नारळाची पावसाnयात बरुशीजhय रोगामळेु होणाYया फळगळीGया Xनयं%णासाठH पावसाnयाGया अगोदर १ टIका बोडq@मrणाची फवारणी करावी व ^यानंतरची फवारणी 

एका म4हhयाGया अतंराने पाऊस नसताना करावी.  

सपुार* - • सपुार)चे कोळेरोग tया बरुशीजhय रोगापासनू सरंTण करFयासाठH पावसाळा स\ु होFयापूवL झाडावर)ल रोगट @शपंटेु, वाळलेaया झावnया गोळा कSन न[ट करावेत व 

पानांचा बेचIयात १ टIका बोडq@मrणाGया ३ ते ४ फवारFया एका म4हhयाGया अतंराने कराuयात तसेच कोळेरोगाGया यशBवी Xनयं%णासाठH ०.३ टIके ए@लएट 

(फॉ@सट)ल एल ८० टIके पाFयात @मसळणार) पावडर ३ =म �ती १ @लटर पाFयात) या  बरुशीनाशकाचे vावण सपुार) झाडांना मुळावाटे पाच हw^यात देFयात यावे. 

यासाठH सुपार) झाडाची अhन घेणार) दोन मळेु Xनवडून ^याची टोके कापनू xयावीत. वर)ल �माणे बरुशीनाशकाचे vावण तयार कSन �^येकy १०० @म. ल). या �माणात 

दोन wलािBटक �पशuयात भSन कापलेल) मुळे �पशवीत uयविBथत बडुवनू �पशuया मुळाला बांधनू xयाuयात. सदरGया बरुशीनाशकाचा प4हला हwता पावसाळा स\ु 

होFयापवूL देFयात यावा. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

रोपवाट*का  • खर)प हंगामासाठH वांगी, @मरची आKण टोमेटो भाजीपाला �पकाची रोपे तयार करFयाक?रता ३ मी. लांब X १ मी. \ंद X १५ से.मी. उंचीGया गाद)वा;यावर �ती चौरस 

मीटर Tे%ास ५ �क.=ॅ. शेणखत, ३५ =ॅम यु?रया, १०० =ॅम @सगंल सपुर फॉBफेट व २५ =ॅम pयुरेट ओफ पोटेश @मसळून पाXयाची उपल]धता अस-यास भाजीपाला 

$बयाणांची पेरणी करावी. पेरणीपूवL $बयाFयास ३ =ॅम �ती �कलो �माणे थायरम बुरशीनाशक चोळावे.तसेच रोपांचे मर रोगापासनू संरTण करFयासाठH पेरणीपवूL ३ ते ४ 

4दवस वा;यावर १ टIका बोडq@मrणाची @भजवण करावी. \जवा चांगला होFयासाठH वाफे भाताGया पZढयाने आGछादावेत. उगवण होईपयdत वा;यांना Xनय@मत पाणी 

jयावे.  फळबाग रोपवाट)केस Xनय@मत पाणी देFयाची uयवBथा करावी. 

सदर कृ"ष स-ला प`aका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील bामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तd स�मतीHया �शफारशीवWन तयार कWन �साeरत करXयात आल*. 

अfधक मा>हतीसाठg नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराhi शासनाचे कृषी अfधकार* यांHयाशी सपंक�  करावा 
 


