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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला   

>दनांक २३ त े२७  माच�,२०१९ पयFत वाNयाचा वेगात ५ ते १२ Hक.मी. पयFत वाढ होQयाची शLयता आहे.  

सामाRय फरक वनTपती UनदVशांक (NDVI) नुसार रायगड िज-[याम\ये वनTपती UनदVशांक म\यम Tव]पाचा दश�"वQयात आला आहे  

"पक अवTथा कृ"ष स-ला   

उ2हाळी 

भात 

पोटर) अव8था • भात �पक पोटर) अव8थेत अस;याने शेताम<ये पा=याची पातळी ५ ते १० स?. मी. पय@त ठेवावी. 

भईुमगु श?गा अव8था • भईुमगु �पकावर तांबेरा रोगाचा �ादभुा@व Dदसनू येत अस;यास Fनयं%णासाठH ०.२५ टIके मॅ2कोझेब बरुशीनाशकाची फवारणी करावी व रोगाची तीLता पाहून  १५ 

DदवसांMया अतंराने फवारणी कराNयात. 

• बाOपीभवनाम<ये वाढ होत अस;याने भईुमगु �पकास जRमनीMया मगदरुानुसार ८ ते १० DदवसांMया अतंराने पाणी दयावे.  

आंबा फलधारणा 

अव8था 

(गोट) ते  

सपुार) 

अव8था) 

 

• आंUयाचे उVप2न वाढ�व=यासाठH व फळांची �त सधुार=यासाठH फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टIके पोटॅRशयम नायXेटची फवारणी करावी.  

• तापमानातील होणाYया बदलामळेु आंUयाची फळगळ हो=याची शIयता आहे. फळगळ कमी कर=यासाठH फळधारणा झा;यावर पा=याMया उपलUधतेनुसार 

आंUयाMया झाडास १५० ते २०० Rलटर पा=याMया ३ ते ४ पाZया १५ DदवसांMया अतंराने दयाNयात आ[ण झाडाMया बु<ंयाभोवती आMछादनाचा वापर करावा. 

• फळे गोट) आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन फळामधील साका आ[ण फळमाशीपासनू संर]ण कर=यासाठH २५ x २० आकाराची बटर पेपर �कंवा 

कागद) �पशवी लावावी. 

• पढु)ल पाचह) Dदवस वाYयाचा वेग जा8त अस;याने नवीन लागवड केले;या कलमांना काठHचा आधार _यावा. 

• तापमानात वाढ सभंवत अस;याने, कलमांMया आZयातील पा=याचे बाOपीभवन कमी हो=यासाठH वाळलेले गवत, पालापाचोळा �कंवा पोल)थीनचे आMछादन करावे 

तसेच पाणी दे=याची Nयव8था करावी. 

काज ू फलधारणा व 

पIवता 

• काज ू �पकाम<ये काह) Dठकाणी काढणी यो`य बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले;या $बया बaडापासनू वेगZया कbन $बया उ2हाम<ये ७ ते ८ Dदवस 

वाळवाNयात. तसेच �व_यापीठाने Rशफारस के;या�माणे काज ूबaडापासनू �व�वध Dटकाव ूपदाथ@ तयार करावेत.   

• पढु)ल पाचह) Dदवस वाYयाचा वेग जा8त अस;याने नवीन लागवड केले;या कलमांना काठHचा आधार _यावा. 

• तापमानात वाढ सभंवत अस;याने, कलमांMया आZयातील पा=याचे बाOपीभवन कमी हो=यासाठH वाळलेले गवत, पालापाचोळा �कंवा पोल)थीनचे आMछादन करावे 

तसेच पाणी दे=याची Nयव8था करावी. 

नारळ - • तापमानात वाढ सभंवत अस;याने, नारळ बागेत ५ ते ६ DदवसांMया अतंराने पाणी दे=याची Nयव8था करावी तसेच आZयाम<ये ओलावा Dटक�व=यासाठH 

नारळाMया श?डया परुाNयात आ[ण झावZयांचे आMछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले;या नारळाMया रोपांना काठHचा आधार दयावा तसेच कडक उ2हामळेु पाने करप ूनयेत dहणनू पDहल) दोन वषe रोपांना वbन सावल) करावी. 

सपुार)  - • तापमानात वाढ सभंवत अस;याने, सपुार) बागेत ४ ते ५ DदवसांMया अतंराने पाणी दे=याची Nयव8था करावी.  

कांदा  वाढ)ची 

अव8था 

• कांदा �पकाम<ये ६ ते ८ DदवसांMया अतंराने जRमनीMया मगदरुानुसार पाणी दे=याची Nयव8था करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाDटका 

फलधारणा • उ2हाळी भ?डी �पकाचे तडुतgुयापासनू Fनयं%ण कर=यासाठH पेरणीनंतर १० ते १५ Dदवसांनी फोरेट १० जी १० �कलो �ती हेIटर) या �माणात झाडाभोवती मातीत 

Rमसळावे. �कडh8त श?ड/े पाने नOट करावीत. शेताम<ये �पवZया 'चकट कागदाMया सापZयाचा वापर करावा.    

• टोमॅटो, वांगी, Rमरची �पकावर पांढर) माशी, तुडतडु,े मावा �कडींचा �ादभुा@व Dदसनू आ;यास Fनयं%णासाठH मॅलेथीऑन २० Rम.ल) �कंवा डायमेथोएट १५ Rम.ल). 

१० Rलटर पा=यात Rमसळून १०-१५ DदवसांMया अतंराने फवारणी करावी. 

• फळबाग रोपवाDटकेस, नवीन लागवड केले;या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी दे=याची Nयव8था करावी. 

• फळबाग रोपवाDटकेतील गवत काढून 8वMछता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठH सावल) करावी.  

दभुती 

जनावरे/ 

शेZया/ 

कुकुटपालन 

- • उOणतेपासनू जनावरांचे संर]ण कर=याकiरता दपुारMया वेळी जनावरांMया अगंावर थडं पाणी Rशपंडावे Vयामळेु शर)राचे तापमान कमी हो=यास मदत होईल. 

• जनावरांMया शर)राचे तापमान सतुंRलत राह=यासाठH जनावरांना ताजे 8वMछ पाणी ४ ते ५ वेळेस पाजावे तसेच उOणतेचा ताण कमी कर=यासाठH 

वरैणीवर १ टIके  गुळपाणी आ[ण ०.५ टIके मीठ यांचे 8वतं% jावण कbन Rशपंडावे.  

• DदवसाMया कमाल तापमानात वाढ संभवत अस;याने कaबgयांचे व जनावरांचे उOणतेपासनू संर]ण करावे.   

• पश ुवदैकांMया माग@दश@नाखाल) पkयांना रानीखेत �Fतबधंक लसीकरण कbन lयावे. 

सदर कृ"ष स-ला प_`का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील aामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तc स�मतीIया �शफारशीव]न तयार क]न �साdरत करQयात आल*. 

अeधक मा>हतीसाठf नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महाराgh शासनाचे कृषी अeधकार* यांIयाशी सपंक�  करावा 



 


