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०.०      ०.०  ३५५८.३   
हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक १६ ए"�ल २०१९ रोजी पावसाची शKयता आहे. =दनांक १३ ते १७ ए"�ल २०१९ पयEत कमाल व Gकमान तापमानात वाढ होQयाची शKयता आहे.  

सामाRय फरक वनTपती UनदVशांक (NDVI) नसुार रायगड िज-[याम\ये वनTपती UनदVशांक म\यम Tव]पाचा दश�"वQयात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Rयमान UनदVशांक (SPI) नसुार रायगड िज-[याम\ये कमी ओलावा 

िTथती दश�"वQयात आल* आहे. 

"पक अवTथा कृ"ष स-ला   

उRहाळी भात फुलोरा अवTथा • उ5हाळी भात �पकास न%ाचा :तसरा ह;ता हे=टर) २० �क. ?ॅ. न% (४३ �क. ?ॅ. युBरया ) �पक फुलोDयात असताना देEयात यावा तसेच लFGया आHयानंतर दहा 

IदवसांपयJत शेतामKये पाEयाची पातळी १० सL. मी. पयMत ठेवावी. 

आबंा फलधारणा 

अवTथा 

(अंडाकृती ते 

पKवता अवTथा) 

 

• िजHQयातील काह) Iठकाणी मोSया आकाराची फळे काढणीUया अवVथेत असनू फळांची काढणी ‘नूतन’ झेHयाUया सहाZयाने चौदा आणे (८० ते ८५ ट=के) प=वतेला 

देठासह सकाळी १० वाजेपयJत �कंवा संKयाकाळी ४ नंतर करावीत. उ\णतेमुळे फळांचे तापमान वाढून सा=याचे �माण वाढEयाची श=यता असHयाने आGंयाची फळे 

काढHयानंतर सावल)मKये ठेवावीत तसेच आबंा फळांची वाहतूक रा%ीUया वेळेस करावी. फळे काढणीUया �कमान 8 Iदवसा अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी क_ नये. 

• आGंयावर)ल काढणी प`चात बुरशीज5य रोगापासनू आबंा फळांचे संरaण करEयासाठb काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o सL. अं. तापमानाUया पाEयात १० cम:नटे बुडवनू 

काढावीत व नंतर फळे �पक�वEयासाठb ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कFकण कृषी �वeयापीठाने cशफारस केलेHया कोरोगोटेड फायबर बॉ=समKये फळे प�कंग करावीत.    

• Iदनांक १६ ए��ल रोजी हल=या Vव_पाUया पावसाची श=यता असHयाने आबंा �पकावर करपा व भुर) रोगाचा �ादभुाMव होEयाची श=यता आहे. करपा रोगाUया 

:नयं%णासाठb काबg5डाझीम १२ ट=के + मॅ5कोझेब ६३ ट=के  १० ?ॅम. �:त १० cलटर पाEयातून व भुर) रोगाUया :नयं%णासाठb ५ ट=के हे=झाकोनॅझोल ५ cम. ल). 

�कंवा पाEयात �वरघळणारे ८० ट=के गंधक २० ?ॅम �:त १० cलटर पाEयात cमसळून फवारणी करावी. तसेच आबंा फळांचे फळमाशीपासनू सरंaण करEयासाठb 

�वeयापीठाने cशफारस केलेले “रaक फळमाशी सापळा” �ती हे=टर) ४ या �माणात बागेमKये झाडाUया खाल)ल बाजूUया फांeयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आबंा फळे 

गोळा क_न न\ट करावी व बागेत VवUछता ठेवावी. आबंा फळांचे पावसापासनू संरaण करEयासाठb आबंा फळांना कागद)/ वतMमानप%ापासनू बन�वलेHया �पशnयांचे 

आवरण घालावे.   

• नवीन लागवड केलेHया आबंा कलमांना पIहल) तीन वषg पाणी देEयाची nयवVथा करावी तसेच जोडाUया खाल) बंुKयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. उ5हाoयात 

पIहHया वषp आठवडयातून दोन वेळा तर दसुDया वषp पंधरा Iदवसातून दोन वेळा व :तसDया वषp मIह5यातून दोन वेळा �qयेक कलमांना ३० cलटर पाणी eयावे.  

• आबंा नवीन लागवडीसाठb :नवडलेHया aे%ातील साफ सफाई क_न sयावी. ए��ल – मे मIह5यात १० x १० मीटर अंतरावर व घन पKदतीने लागवडीसाठb  ५ x ५ मीटर 

अंतरावर १ x १ x १ मीटर आकाराचे खtडे खणून ते चांगल) माती आuण तीन ते चार घमेल) चांगले कुजलेले शेणखत आuण ३ �कलो cसगंल सुपर फॉVफेट या 

cमvणाने भ_न तयार ठेवावेत.    
सूचना : अधMवट कुजलेले शेणखत वापरHयास कलमांना वाळवीचा �ादभुाMव होEयाची श=यता असते.  

काजू  फलधारणा व 

पKवता 

• काजू �पकामKये तयार झालेHया $बया बFडापासनू वेगoया क_न $बया उ5हामKये ७ ते ८ Iदवस वाळवाnयात. तसेच �वeयापीठाने cशफारस केHया�माणे काजू बFडापासनू 

�व�वध Iटकावू पदाथM तयार करावेत.  

• बागेतील रोगट व वाळलेHया फांeया गोळा क_न बाग VवUछ ठेवावी.   

• नवीन लागवड केलेHया काजू कलमांना दर आठ Iदवसांनी �ती कलम १५ cलटर पाणी देEयाची nयवVथा करावी तसेच जोडाUया खाल) बंुKयावर येणार) फूट वेळोवेळी 

काढून टाकावी. 

• काजू नवीन लागवडीसाठb :नवडलेHया aे%ातील साफ सफाई क_न sयावी. ए��ल – मे मIह5यात ७ x ७ मीटर �कंवा ८ x ८ मीटर अंतरावर ०.६ x ०.६ x ०.६ मीटर 

आकाराचे खtडे खणून ते चांगल) माती आuण द)ड ते दोन घमेल) चांगले कुजलेले शेणखत आuण अधाM �कलो cसगंल सुपर फॉVफेट या cमvणाने भ_न तयार ठेवावेत.    
सूचना : अधMवट कुजलेले शेणखत वापरHयास कलमांना वाळवीचा �ादभुाMव होEयाची श=यता असते. 

कांदा  वाढ*ची अवTथा • कांदा �पक लागवडीनंतर ३ ते ४.५ मIह5यात काढणीस तयार होते. काढणी पूवp २ आठवtयाअगोदर �पकास पाणी देणे थांबवावे जेणेक_न पानातील रस कांeयामKये 

उत_न कांदा काढणीस तयार होईत.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

फुलोरा • उ5हाळी भLडीवर शLडा व फळे पोखरणाDया अळीचा �ादभुाMव Iदसनू आHयास �कड?Vत फळे न\ट करावीत व :नयं%णासाठb सायपरमेxीन २५ ट=के �वाह) ३ cम .ल). �कंवा 

लॅyबडा सायहॅलोxीन ५ ट=के �वाह) ६ cम .ल). �ती १० cलटर पाEयात cमसळून फवारणी करावी.  

• बा\पीभवनामKये वाढ होत असHयाने, फळबाग रोपवाIटकेस, नवीन लागवड केलेHया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास :नयcमत पाणी देEयाची nयवVथा करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेiया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांUया शर)राचे तापमान संतुcलत राहEयासाठb जनावरांना ताजे VवUछ व थंड पाणी मुबलक �माणात देEयात यावे.  

• तापमानात वाढ संभवत असHयाने उ\णतेपासनू सरंaण करEयासाठb गोSयाचे/कुकुटपालन शेडचे छ;पर गवत, भाताचा पLडा, �कंवा  नारळाUया झावoया यांनी 

झाकून qयावर अ:तउ5हाUयावेळी पाणी पडेल अशी nयवVथा करावी तसेच वारा वाहत असलेHया Iदशेने गोठयाUया / शेडUया  बाजूस पाEयात cभजवलेले बारदान 

�कंवा गोणपाट बांधावे.    

• गोचीडांपासनू संरaण करEयासाठb जनावरांUया अंगास केसांUया उलट Iदशेने २ ट=के cम'थल पॅरे'थओनंची भुकट) चोळावी.   

सदर कृ"ष स-ला पklका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील mामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तo स�मतीHया �शफारशीव]न तयार क]न �साpरत करQयात आल*. 

अqधक मा=हतीसाठr नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराst शासनाचे कृषी अqधकार* यांHयाशी संपक�  करावा 



 


