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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

@दनांक ५ ते ९ जुन, २०१९ पयGत आकाश मेघाJछा@दत राह*ल.         

सामाQय फरक वनSपती TनदUशांक (NDVI) नुसार र/ना0गर* िज-Zयाम[ये वनSपती TनदUशांक म[यम Sव\पाचा दश�"व]यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Qयमान TनदUशांक (SPI) नुसार कोरडी 

िSथती दश�"व]यात आल* आहे. 

  "पक अवSथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का  • 0दनांक ५, ६ व ८ जनू या 0दवशी हल5या 6व7पा8या पाऊसाची श5यता अस;याने, =या 0ठकाणी पा]याची उपलdधता असेल अशाच 0ठकाणी भात �पकाची पेरणी करावी. 

• गाद)वा@यावर �ती आर शे%ास १ �क.Bॅ. युDरया व ३ �क.Bॅ. Eसगंल सपुर फॉ6फेट Eमसळावे. 

• जाड दाIया8या जातीसाठJ हे5टर) ५० ते ६० �क.Bॅ., बार)क दाIया8या जातीसाठJ हे5टर) ३५ ते ४० �क.Bॅ.आLण सकंर)त जातीसाठJ २० �क.Bॅ.  $बयाणे वापरावे. पेरणीपूवM 

$बयाIयास २.५ Bॅम �ती �कलो �माणे थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणां8या बदंोब6तासाठJ पेरणीनंतर वाफे ओले होताच ऑ5सीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Eलटर पाIयात ३ Eम. ल). या�माणे �ती आर शे%ावर ५ Eलटर या 

�माणात एकसारखे फवारावे. 

नागल* रोपवाट*का 

पवू�तयार* 

• नागल) रोपवाट)केसाठJ नांगरणी क7न �ती �ती गुंठा Tे%ास २५० �क.Bॅ. कुजलेले शेणखत जEमनीत Eमसळावे. जEमनीचा उतार लTात घेऊन, उंच WनचXया8या जागी 

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

चारा"पके पवू�तयार* • चाराचवळी व मका �पका8या पेरणीसाठJ जEमनीची नांगरट व कुळवणी क7न जमीन मऊ व भसुभशुीत करावी आLण हे5टर) ५ ते १० टन शेणखत �कंवा कंपो6ट जEमनीत 

Eमसळावे. 

आंबा फळपMवता • 0दनांक ५, ६ व ८ जनू या 0दवशी हल5या 6व7पा8या पाऊसाची श5यता अस;याने, काढणी यो\य फळांची काढणी ‘नूतन’ झे;या8या सहाaयाने चौदा आणे (८० ते ८५ 

ट5के) प5वतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयcत �कंवा सdंयाकाळी ४ नंतर ]वर)त करावी. यामळेु फळामधील सा5याचे �माण कमी होIयास मदत होईल. आंeयाची फळे 

काढ;यानंतर सावल)मdये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ी8या वेळेस करावी. फळे काढणी8या �कमान ८ 0दवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी क7 नये. 

• आंeयावर)ल काढणी पfचात बुरशीजgय रोगापासनू आंबा फळांचे सरंTण करIयासाठJ काढणी नंतर लगेचच फळे ५२ अ.ंसY. तापमाना8या पाIयात १० EमWनटे बडुवनू 

काढावीत व नंतर फळे �पक�वIयासाठJ ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं कhकण कृषी �वiयापीठाने Eशफारस केले;या कोरोगोटेड फायबर बॉ5समdये फळे प�कंग करावीत. 

• फळांचे फळमाशीपासनू सरंTण करIयासाठJ �वiयापीठाने Eशफारस केलेले “रTक फळमाशी सापळा” �ती हे5टर) ४ या �माणात बागेमdये झाडा8या खाल)ल बाज8ूया 

फांiयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा क7न नZट करावी व बागेत 6व8छता ठेवावी.    

नारळ - • नवीन लागवड केले;या नारळ बागेमdये पावसाmयात लहान रोपांना कhब कुजणे या बरुशीजgयरोगाचा �ादभुाnव होIयाची श5यता असत.े या रोगावर �Wतबधंा]मक उपाय 

oहणनू १ ट5का बोडpEमqणाची फवारणी झाडा8या कhबानजीक8या गाrयावर पावसाmयापवूM करावी.   

• नारळाची पावसाmयात बरुशीजgय रोगामुळे होणाXया फळगळी8या Wनयं%णासाठJ पावसाmया8या अगोदर १ ट5का बोडpEमqणाची फवारणी करावी व ]यानंतरची फवारणी 

एका म0हgया8या अतंराने पाऊस नसताना करावी.  

सपुार* - • सपुार)चे कोळेरोग sया बरुशीजgय रोगापासनू सरंTण करIयासाठJ पावसाळा स[ु होIयापूवM झाडावर)ल रोगट Eशपंुटे, वाळले;या झावmया गोळा क7न नZट करावेत व 

पानांचा बेच5यात १ ट5का बोडpEमqणा8या ३ ते ४ फवारIया एका म0हgया8या अतंराने कराtयात तसेच कोळेरोगा8या यश6वी Wनयं%णासाठJ ०.३ ट5के एEलएट (फॉEसट)ल 

एल ८० ट5के पाIयात Eमसळणार) पावडर ३ Bम �ती १ Eलटर पाIयात) या  बरुशीनाशकाचे uावण सुपार) झाडांना मुळावाटे पाच हv]यात देIयात यावे. यासाठJ सुपार) 

झाडाची अgन घेणार) दोन मळेु Wनवडून ]याची टोके कापनू wयावीत. वर)ल �माणे बरुशीनाशकाचे uावण तयार क7न �]येकx १०० Eम. ल). या �माणात दोन vलाि6टक 

�पशtयात भ7न कापलेल) मळेु �पशवीत tयवि6थत बडुवनू �पशtया मुळाला बांधनू wयाtयात. सदर8या बुरशीनाशकाचा प0हला हvता पावसाळा स[ु होIयापवूM देIयात यावा. 

0चकू  - • 'चकू फळांची पावसाmयात बरुशीजgय रोगामळेु होणाXया फळगळी8या Wनयं%णासाठJ सुकले;या व रोगट फांiया कापनू ]याजागी १ ट5का बोडpपे6ट लावावी व 

पावसाmया8या अगोदर १ ट5का बोडpEमqणाची फवारणी करावी. पढु)ल दोन फवारIया १५ ते २० 0दवसां8या अतंराने कराtयात.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

रोपवाट*का  • खर)प हंगामासाठJ वांगी, Eमरची आLण टोमेटो भाजीपाला �पकाची रोपे तयार करIयाकDरता ३ मी. लांब X १ मी. [ंद X १५ से.मी. उंची8या गाद)वा@यावर �ती चौरस 

मीटर Tे%ास ५ �क.Bॅ. शेणखत, ३५ Bॅम युDरया, १०० Bॅम Eसगंल सपुर फॉ6फेट व २५ Bॅम oयुरेट ओफ पोटेश Eमसळून पा]याची उपलdधता अस-यास भाजीपाला 

$बयाणांची पेरणी करावी. पेरणीपवूM $बयाIयास ३ Bॅम �ती �कलो �माणे थायरम बरुशीनाशक चोळावे.तसेच रोपांचे मर रोगापासनू सरंTण करIयासाठJ पेरणीपूवM ३ ते ४ 

0दवस वा@यावर १ ट5का बोडpEमqणाची Eभजवण करावी. [जवा चांगला होIयासाठJ वाफे भाता8या पYढयाने आ8छादावेत. उगवण होईपयcत वा@यांना WनयEमत पाणी iयावे. 

फळबाग रोपवाट)केस WनयEमत पाणी देIयाची tयव6था करावी. 

सदर कृ"ष स-ला पghका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील iामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तk स�मतीJया �शफारशीव\न तयार क\न �साlरत कर]यात आल*. 

अ0धक मा@हतीसाठm नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराno शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी सपंक�  करावा 
 


