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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला 

=दनांक १९ ते २३ ए"�ल २०१९ पयDत कमाल व Gकमान तापमानात वाढ होQयाची शKयता आहे. =दनांक १९ ते २३ ए"�ल, २०१९ पयDत आकाश RनरS राह*ल.  

सामाTय फरक वनVपती RनदWशांक (NDVI) नुसार रायगड िज-\याम]ये वनVपती RनदWशांक म]यम Vव^पाचा दश�"वQयात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Tयमान RनदWशांक (SPI) नुसार रायगड 

िज-\याम]ये कमी ओलावा िVथती दश�"वQयात आल* आहे. 

  "पक अवVथा कृ"ष स-ला   

उTहाळी भात फुलोरा व दाणे भरणे 

अवVथा 

• उ5हाळी भात �पक दाणे भर;या<या अव=थेत अस?याने शेतात पा;याची पातळी ५ सA. मी. पयBत ठेवावी. 

उTहाळी मगु व 

मटकe  

वाढ*ची अवVथा  • मगु व मटकE �पकास जGमनी<या मगदरुा�माणे व �पका<या गरजेनुसार पाणी Hयव=थापन करावे.  

आंबा फलधारणा अवVथा 

(अडंाकृती ते पKवता 

अवVथा) 

 

आIBतेत होणार) घट व तापमानात होणार) वाढ यामळेु काढणी योLय फळांची काढणी ‘नूतन’ झे?या<या सहाOयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टRके) 

पRवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयTत �कंवा सUंयाकाळी ४ नंतर Vवर)त करावी. यामुळे फळामधील साRयाचे �माण कमी हो;यास मदत होईल. 

आंXयाची फळे काढ?यानंतर सावल)मUये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ी<या वेळेस करावी. फळे काढणी<या �कमान ८ Zदवस अगोदर 

झाडावर कोणतीह) फवारणी क[ नये. 

• आंXयावर)ल काढणी प\चात बरुशीज5य रोगापासनू आंबा फळांचे सरं]ण कर;यासाठ^ काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o सA. तापमाना<या पा;यात 

१० Gम_नटे बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�व;यासाठ^ ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं कaकण कृषी �वbयापीठाने Gशफारस केले?या कोरोगोटेड 

फायबर बॉRसमUये फळे प�कंग करावीत.    

• आंबा फळांचे फळमाशीपासनू सरं]ण कर;यासाठ^ �वbयापीठाने Gशफारस केलेले “र]क फळमाशी सापळा” �ती हेRटर) ४ या �माणात बागेमUये 

झाडा<या खाल)ल बाज<ूया फांbयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा क[न नeट करावी व बागेत =व<छता ठेवावी.  

• नवीन लागवड केले?या आंबा कलमांना पZहल) तीन वषg पाणी दे;याची Hयव=था करावी तसेच जोडा<या खाल) बुUंयावर येणार) फूट वेळोवेळी 

काढून टाकावी. उ5हाhयात पZह?या वषi आठवडयातून दोन वेळा तर दसुjया वषi पधंरा Zदवसातून दोन वेळा व _तसjया वषi मZह5यातून दोन 

वेळा �Vयेक कलमांना ३० Gलटर पाणी bयावे.   

कांदा  काढणी अवVथा • कांदा पात ६० ते ७५ टRके �पवळे पडून पात आडवी पड?यावर (माना मोडणे) �पकाची काढणी करावी.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

फुलोरा • उ5हाळी भAडी भाजीपाला �पकावर)ल पांढjयामाशी<या _नयं%णासाठ^ शेतामUये �पवhया रंगाची 'चकट काडg ८ �_त एकर लावावीत तसेच भAडीवर 

शAडा व फळे पोखरणाjया अळीचा �ादभुाBव Zदसनू आ?यास �कडm=त फळे नeट करावीत व _नयं%णासाठ^ सायपरमेnीन २५ टRके �वाह) ३ Gम 

.ल). �कंवा लॅpबडा सायहॅलोnीन ५ टRके �वाह) ६ Gम .ल). �ती १० Gलटर पा;यात Gमसळून फवारणी करावी तसेच �पकास गरजेनुसार पाणी 

दे;याची Hयव=था करावी. 

• बाeपीभवनामUये वाढ होत अस?याने, फळबाग रोपवाZटकेस, नवीन लागवड केले?या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास _नयGमत पाणी दे;याची 

Hयव=था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेhया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरां<या शर)राचे तापमान सतुंGलत राह;यासाठ^ जनावरांना ताजे =व<छ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे;यात यावे तसेच उeणतेचा 

दाह कमी कर;यासाठ^ वैरणीवर १ टRके गुळपाणी आqण ०.५ टRके मीठ यांचे =वतं% Iावण क[न Gशपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत अस?याने उeणतेपासनू सरं]ण कर;यासाठ^ गोrयाचे/कुकुटपालन शेडचे छsपर गवत, भाताचा पAडा, �कंवा 

नारळा<या झावhया यांनी झाकून Vयावर अ_तउ5हा<यावेळी पाणी पडेल अशी Hयव=था करावी तसेच वारा वाहत असले?या Zदशेने 

गोठया<या / शेड<या  बाजसू पा;यात Gभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उeणतेपासनू जनावरांचे सरं]ण कर;याकtरता दपुार<या वेळी जनावरां<या अगंावर थडं पाणी Gशपंडावे Vयामळेु शर)राचे तापमान कमी हो;यास 

मदत होईल. 

• कुकुटपालन शेड मUये पा;याची भांडी वाढवावी व �प;यासाठ^ =व<छ आqण थडं पा;याची मुबलक �माणात दे;यात यावे. तसेच खाbय सकाळी 

�कंवा सUंयाकाळ<या वेळेस दे;यात यावे. 

सदर कृ"ष स-ला पjkका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील lामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तn स�मतीHया �शफारशीव^न तयार क^न �साoरत करQयात आल*. 

अpधक मा=हतीसाठq नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराrs शासनाचे कृषी अpधकार* यांHयाशी सपंक�  करावा 

 


