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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला 

>दनांक २५ ते २९ मे, २०१९ पयDत आकाश OनरP राह*ल.  

सामाQय फरक वनSपती OनदTशांक (NDVI) नुसार रायगड िज-YयामZये वनSपती OनदTशांक मZयम Sव[पाचा दश�"व\यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Qयमान OनदTशांक (SPI) नुसार 

रायगड िज-YयामZये सौ`य कोरडी िSथती दश�"व\यात आल* आहे. 

  "पक अवSथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का 

पवू�तयार*  

• भात रोपवाट)केसाठ4 गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांग8न ढेकळे फोडावीत आ;ण �ती चौरस मीटर १ �कलो शेणखत ज@मनीत @मसळावे. ज@मनीचा उतार 

लBात घेऊन, उंच EनचFयाGया जागी तळाशी १२० सH.मी. व पIृठभागी ९० सH.मी. Jंद)चे, ८ ते १० सH. मी. उंचीचे उतारानुसार योKय Lया लांबीचे गाद)वाफे तयार 

करावेत. 

• खर)प हंगामासाठ4 लागणाFया $बयाणांची तसेच रासायEनक आ;ण सHOPय खताची साठवण करावी. 

आंबा फलधारणा 

अवSथा 

 

• काढणी योKय फळांची काढणी ‘नूतन’ झेSयाGया सहाTयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टVके) पVवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयXत �कंवा सYंयाकाळी ४ नंतर Lवर)त 

करावी. यामळेु फळामधील साVयाचे �माण कमी होZयास मदत होईल. आं\याची फळे काढSयानंतर सावल)मYये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ीGया वेळेस 

करावी. फळे काढणीGया �कमान ८ Oदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी क8 नये. 

• आं\यावर)ल काढणी प]चात बरुशीज^य रोगापासनू आंबा फळांचे सरंBण करZयासाठ4 काढणी नंतर लगेचच फळे ५२ अ.ंसH. तापमानाGया पाZयात १० @मEनटे बडुवनू 

काढावीत व नंतर फळे �पक�वZयासाठ4 ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं क`कण कृषी �वaयापीठाने @शफारस केलेSया कोरोगोटेड फायबर बॉVसमYये फळे प�कंग 

करावीत. 

• फळांचे फळमाशीपासनू सरंBण करZयासाठ4 �वaयापीठाने @शफारस केलेले “रBक फळमाशी सापळा” �ती हेVटर) ४ या �माणात बागेमYये झाडाGया खाल)ल बाजGूया 

फांaयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा क8न नIट करावी व बागेत dवGछता ठेवावी.    

आंबा व 

काज ू 

- • तापमानात होणार) वाढ आ;ण दपुारGया आPfतेत होणार) घट यामळेु, नवीन लागवड केलेSया आंबा व काज ूकलमांना ४ ते ५ OदवसांGया अतंराने पाणी देZयाची 

gयवdथा करावी तसेच बुYंयाभोवती आGछादनाचा वापर करावा. 

सपुार* - • तापमानात होणार) वाढ आ;ण दपुारGया आPfतेत होणार) घट यामुळे, सपुार) बागेत ४ ते ५ OदवसांGया अतंराने पाणी देZयाची gयवdथा करावी. 

• दhBण Oदशेकडील उ^हापासनू सुपार)Gया खोडाचे सरंBण करZयासाठ4 खोडावर गवत पHढा �कंवा सुपार)ची झावळी बांधावी. 

नारळ - • तापमानात होणार) वाढ आ;ण दपुारGया आPfतेत होणार) घट यामळेु, नारळ बागेत ५ ते ६ OदवसांGया अतंराने पाणी देZयाची gयवdथा करावी तसेच आiयामYये 

ओलावा Oटक�वZयासाठ4 नारळाGया शHडया परुाgयात आ;ण झावiयांचे आGछादन करावे. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

 • खर)प हंगामासाठ4 वांगी, @मरची आ;ण टोमेटो भाजीपाला �पकाची रोपे तयार करZयाकkरता ३ मी. लांब X १ मी. Jंद X १५ से.मी. उंचीGया गाद)वाmयावर �ती चौरस 

मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ nॅम युkरया, १०० nॅम @सगंल सुपर फॉdफेट व २५ nॅम pयुरेट ओफ पोटेश @मसळून पाZयाची उपल\धता असSयास भाजीपाला $बयाणांची 

पेरणी करावी. पेरणीपवूq $बयाZयास ३ nॅम �ती �कलो �माणे थायरम बुरशीनाशक चोळावे.तसेच रोपांचे मर रोगापासनू सरंBण करZयासाठ4 पेरणीपवूq ३ ते ४ Oदवस 

वाmयावर १ टVका बोडr@मsणाची @भजवण करावी. 

• तापमानात होणार) वाढ आ;ण दपुारGया होणार) घट यामळेु,  फळबाग रोपवाट)केस पाणी देZयाची gयवdथा करावी  तसेच गरजेनुसार रोपांसाठ4 सावल) करावी.. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेfया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांGया शर)राचे तापमान सतुं@लत राहZयासाठ4 जनावरांना ताजे dवGछ व थडं पाणी मबुलक �माणात देZयात यावे तसेच उIणतेचा दाह कमी करZयासाठ4 वरैणीवर 

१ टVके गुळपाणी आ;ण ०.५ टVके मीठ यांचे dवतं% Pावण क8न @शपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत असSयाने उIणतेपासनू सरंBण करZयासाठ4 गोuयाचे/कुकुटपालन शेडचे छwपर गवत, भाताचा पHडा, �कंवा नारळाGया झावiया यांनी झाकून 

Lयावर अEतउ^हाGयावेळी पाणी पडेल अशी gयवdथा करावी तसेच वारा वाहत असलेSया Oदशेने गोठयाGया / शेडGया  बाजसू पाZयात @भजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट 

बांधावे.    

• उIणतेपासनू जनावरांचे संरBण करZयाकkरता दपुारGया वेळी जनावरांGया अगंावर थडं पाणी @शपंडावे Lयामळेु शर)राचे तापमान कमी होZयास मदत होईल. 

• जनावरांना उ^हाGया वेळेत चरावयास सोडू नये तसेच जनावरांना सावल)त बांधावे. 

• कुकुटपालन शेडमYये पाZयाची भांडी वाढवावी व �पZयासाठ4 dवGछ आ;ण थडं पाZयाची मुबलक �माणात देZयात यावे. तसेच खाaय सकाळी �कंवा सYंयाकाळGया 

वेळेस देZयात यावे. 

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

अlधक मा>हतीसाठm नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराno शासनाचे कृषी अlधकार* यांHयाशी सपंक�  करावा 
 


