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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला   

=दनांक १६ ते २० माच�,२०१९ पयEत सापेM आ��तेमPये घट संभवते. 

सामाQय फरक वनSपती TनदUशांक (NDVI) नसुार रायगड िज-ZयामPये वनSपती TनदUशांक मPयम  Sव[पाचा दश�"व\यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Qयमान 

TनदUशांक (SPI) नसुार रायगड िज-ZयामPये कमी ओलावा िSथती दश�"व\यात आल* आहे. 
"पक अवSथा कृ"ष स-ला   

उ5हाळी भात पोटर) अव:था  • भात �पक पोटर) अव:थते अस=याने शतेाम>ये पा?याची पातळी ५ ते १० सA. मी. पयBत ठेवावी. 

उ5हाळी मुग  

आDण मटकF  

पेरणी  • पेरणीनंतर ८ ते १० Gदवसांनी उगवण न झाले=या Gठकाणी दबुार पेरणी करावी. 

आंबा फलधारणा 

अव:था 

 

 

• आंबा �पकाम>ये भुर) रोगाचा �ादभुाBव Gदसून आ=यास Jनयं%णासाठK ५ टLके हेLझाकोनॅझोल ५ Nम. ल). �कंवा पा?यात Nमसळणारे ८० 

टLके गंधक �Jत Nलटर २० Oॅम �Jत १० Nलटर पा?यात Nमसळून फवारणी करावी. 

• तापमानातील होणाPया बदलामुळे आंQयाची फळगळ हो?याची शLयता आहे. फळगळ कमी कर?यासाठK फळधारणा झा=यावर पा?याRया 

उपलQधतेनुसार आंQयाRया झाडास १५० ते २०० Nलटर पा?याRया ३ ते ४ पाSया १५ GदवसांRया अंतराने दयाTयात आDण झाडाRया 

बुं>याभोवती आRछादनाचा वापर करावा. 

• फळ वाटाणा आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन, फळामधील साका आDण फळमाशीपासून संरWण कर?यासाठK २५ x २० 

आकाराची बटर पेपर �कंवा कागद) �पशवी लावावी. 

काजू  फलधारणा व 

पLवता  

• काजूम>ये फळावर फुल�कडीचा �ादभुाBव हो?याची शLयता आहे. �ादभुाBव Gदसून आ=यास Jनयं%णासाठK ि:पनोसॅड ४५ टLके �वाह) २.५ Nम. 

ल). �कंवा थायेमेथॉLझाम २५ टLके २ Oॅम �Jत १० Nल. पा?यात Nमसळून फवारणी करावी.(सदर कFटकनाशकास लेबल Lलेम नाह)त) 

• काजू �पकाम>ये काह) Gठकाणी काढणी यो^य बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले=या $बया ब_डापासून वेगSया क`न $बया उ5हाम>ये ७ 

ते ८ Gदवस वाळवाTयात. तसेच �वaयापीठाने Nशफारस के=या�माणे काजू ब_डापासून �व�वध Gटकाव ूपदाथB तयार करावेत.   

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत अस=याने, नारळ बागेत ५ ते ६ GदवसांRया अंतराने पाणी दे?याची Tयव:था करावी तसेच आSयाम>ये ओलावा 

Gटक�व?यासाठK नारळाRया शAडया पुराTयात आDण झावSयांचे आRछादन कराव.े 

सुपार)  - • तापमानात वाढ संभवत अस=याने, सुपार) बागेत ४ ते ५ GदवसांRया अंतराने पाणी दे?याची Tयव:था करावी.  

कांदा  वाढ)ची अव:था  • कांदा �पकाम>ये ८ ते १० GदवसांRया अंतराने JनयNमत खुरपणी करावी व पाणी दे?याची Tयव:था करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाGटका 

फलधारणा • उ5हाळी भAडी �पकास गरजेनुसार पाणी दे?याची Tयव:था करावी.  

• वांगी �पकावर शAडा व फळे पोखरणाPया अळीचा �ादभुाBव Gदसून आ=यास �कडO:त शAड ेव फळे जमा क`न नeट करावीत व फेनTहलरेट 

१० Nमल) १० Nलटर पा?यात Nमसळून फवारणी करावी. 

• वांगी �पकाची काढणी फळे चमकदार व कोवळी असताना करावी. Nमरची �पकाम>ये तयार GहरTया Nमरचीची काढणी करावी. 

• फळबाग रोपवाGटकेस, नवीन लागवड केले=या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी दे?याची Tयव:था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शSेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प?यासाठK :वRछ पाणी पुरवfयाची Tयव:था करावी.  

• GदवसाRया कमाल तापमानात वाढ संभवत अस=याने क_बgयांचे व जनावरांचे उeणतेपासून संरWण कराव.े   

• दभुhया जनावरांना १ ते १.५ �कलो खुराक, १५ ते २० �कलो Gहरवी वैरण व ४ ते ५ �कलो वाळलेल) वैरण �ती Gदन aयावी.  

• सवBसाधारण एका शेळीस ३०० Oॅम खुराक, ३ ते ४ �कलो Gहरवी वैरण व २ ते २.५ �कलो वाळलेल) वैरण �ती Gदन aयावी. 

सदर कृ"ष स-ला पabका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील cामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तe स�मतीIया �शफारशीव[न तयार क[न �साfरत 

कर\यात आल*. 

अgधक मा=हतीसाठh नजीकIया कृषी "व$यापीठाच ेक� � Hकंवा महाराij शासनाचे कृषी अgधकार* यांIयाशी संपक�  करावा 

 


