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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला 

>दनांक ३० माच� ते ३ ए"�ल २०१९ पयFत आकाश QनरR राह*ल.  

सामाSय फरक वनUपती QनदVशांक (NDVI) नुसार रायगड िज-[याम\ये वनUपती QनदVशांक म\यम Uव]पाचा दश�"व^यात आला आहे  

"पक अवUथा कृ"ष स-ला   

उSहाळी भात पोटर* अवUथा • भात �पक पोटर) अव5थेत अस8याने शेताम9ये पा:याची पातळी ५ ते १० स>. मी. पय?त ठेवावी. 

उSहाळी मगू व 

मटकa  

शाखीय वाढ • मगू व मटकB �पकाम9ये लागवडीनंतर २० ते २५ Cदवसांनी बेणणी करावी तसेच १० ते १२ CदवसांFया अतंराने पाणी दे:याची Gयव5था करावी.  

आंबा फलधारणा 

अवUथा 

(गोट* ते  सपुार* 

अवUथा) 

 

• आंबा �पकाम9ये फळांवर भुर) रोगाचा �ादभुा?व हो:याची व Iयामळेु फळगळ हो:याची शJयता अस8याने Kनयं%णासाठL ५ टJके हेJझाकोनॅझोल ५ Oम. ल). 

�कंवा पा:यात �वरघळणारे ८० टJके गंधक २० Qॅम �Kत १० Oलटर पा:यात Oमसळून फवारणी करावी. 

• झाडांचे वाढIया उSहापासनू संरTण कर:यासाठL झाडाFया बु9ंयाला बोडU पे5ट (१ टJके) लावावी. 

• आंबा फळांचे फळमाशी पासनू सरंTण कर:यासाठL �वXयापीठाने Oशफारस केलेले “रTक फळमाशी सापळा” �ती हेJटर) ४ या �माणात बागेम9ये झाडाFया 

खाल)ल बाजFूया फांXयावर लावावेत.  

• नवीन लागवड केले8या आंबा कलमांना पCहल) तीन वष\ पाणी दे:याची Gयव5था करावी तसेच जोडाFया खाल) बु9ंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

उSहा]यात पCह8या वष^ आठवडयातून दोन वेळा तर दसु_या वष^ पधंरा Cदवसातून दोन वेळा व Kतस_या वष^ मCहSयातून दोन वेळा �Iयेक कलमांना ३० 

Oलटर पाणी Xयावे. 

काज ू फलधारणा व 

पLवता 

• काज ू �पकाम9ये काह) Cठकाणी काढणी यो`य बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले8या $बया बaडापासनू वेग]या कbन $बया उSहाम9ये ७ ते ८ Cदवस 

वाळवाGयात. तसेच �वXयापीठाने Oशफारस के8या�माणे काज ूबaडापासनू �व�वध Cटकाव ूपदाथ? तयार करावेत.   

• झाडांचे वाढIया उSहापासनू संरTण कर:यासाठL झाडाFया बु9ंयाला बोडU पे5ट (१ टJके) लावावी. 

• कलमांFया आ]यातील पा:याचे बाcपीभवन कमी हो:यासाठL आ]याम9ये वाळलेले गवत, पालापाचोळा �कंवा पोल)थीनचे आFछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले8या काज ूकलमांना दर आठ Cदवसांनी �ती कलम १५ Oलटर पाणी दे:याची Gयव5था करावी तसेच जोडाFया खाल) बु9ंयावर येणार) फूट 

वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ - • बाcपीभवनाम9ये वाढ होत अस8याने, नारळ बागेत ५ ते ६ CदवसांFया अतंराने पाणी दे:याची Gयव5था करावी तसेच आ]याम9ये ओलावा Cटक�व:यासाठL 

नारळाFया श>डया परुाGयात आfण झाव]यांचे आFछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले8या नारळाFया रोपांना काठLचा आधार दयावा तसेच कडक उSहामळेु पाने करप ूनयेत gहणनू पCहल) दोन वष\ रोपांना वbन सावल) 

करावी. 

कांदा  वाढ*ची अवUथा • कांदा �पकाम9ये ६ ते ८ CदवसांFया अतंराने जOमनीFया मगदरुानुसार पाणी दे:याची Gयव5था करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा>टका 

फलधारणा • वांगी �पकावर श>डा व फळे पोखरणा_या अळीचा �ादभुा?व Cदसनू आ8यास �कडQ5त श>डे व फळे जमा कbन नcट करावीत व फेनGहलरेट १० Oमल) १० Oलटर 

पा:यात Oमसळून फवारणी करावी.  

• बाcपीभवनाम9ये वाढ होत अस8याने, फळबाग रोपवाCटकेस, नवीन लागवड केले8या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास KनयOमत पाणी दे:याची Gयव5था 

करावी. फळबाग रोपवाCटकेतील गवत काढून 5वFछता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठL सावल) करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शेeया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांFया शर)राचे तापमान सतुंOलत राह:यासाठL जनावरांना ताजे 5वFछ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे:यात यावे तसेच उcणतेचा दाह कमी 

कर:यासाठL वैरणीवर १ टJके गुळपाणी आfण ०.५ टJके मीठ यांचे 5वतं% iावण कbन Oशपंडावे. 

• 5वFछ पाणी पुरवठा कर:यासाठL पा:याचा हौद �कंवा टाकB पधंरा Cदवसांतनू एकदा संपणू? कोरडी कbन Iयाला आतनू चनुा लावावा. Iयामळेु शेवाळ 

वाढ हो:यास �Kतबधं होवनू पाणी थडं राहून Iयातनू कॅि8शयमचाह) परुवठा हो:यास मदत होईल.  

• तापमानात वाढ संभवत अस8याने उcणतेपासनू सरंTण कर:यासाठL गोnयाचे/कुकुटपालन शेडचे छoपर गवत, भाताचा प>डा, �कंवा  नारळाFया 

झाव]या यांनी झाकून Iयावर अKतउSहाFयावेळी पाणी पडेल अशी Gयव5था करावी तसेच वारा वाहत असले8या Cदशेने गोठयाFया / शेडFया  बाजसू 

पा:यात Oभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उcणतेपासनू जनावरांचे संरTण कर:याकpरता दपुारFया वेळी जनावरांFया अगंावर थडं पाणी Oशपंडावे Iयामळेु शर)राचे तापमान कमी हो:यास मदत होईल. 

• जनावरांना पायलाग व पqयांना रानीखेत रोगावर �KतबंधाIमक उपाय gहणनू पश ुवैXय�कय अ'धकार) स88याने लसीकरण कbन rयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पfgका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील hामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तj स�मतीIया �शफारशीव]न तयार क]न �साkरत कर^यात आल*. 

अlधक मा>हतीसाठm नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महाराno शासनाचे कृषी अlधकार* यांIयाशी सपंक�  करावा 



 


