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मागील हवामान आठवडा सारांश 
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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

<दनांक २ ते ६ ऑJटोबर,२०१९ पयCत हलJया MवNपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा<दत राह*ल.  

<दनांक ४ ते १० ऑJटोबर, २०१९ साठO क कण "वभागासाठO पज�Qयमानाचा "वMताRरत Sेणी अदंाज हा सामाQय राह*ल. 

सामाQय फरक वनMपती UनदVशांक (NDVI) नसुार ठाणे िज-[याम\ये वनMपती UनदVशांक म\यम MवNपाचा आ�ण �मा�णत पज�Qयमान UनदVशांक (SPI) नसुार 

ओलावा िMथती दश�"वaयात आल* आहे. 

"पक अवMथा कृ"ष स-ला 

भात फुलोरा ते 

दाणे भरणे 

अवMथा  

• पढु)ल चार 4दवस हल6या 7व8पा9या पाऊसाची उघडीप अस>याने तयार झाले>या हळBया भात �पकाची सकाळ9या वेळेस “वभैव” 

�वEयाने जGमनीलगत कापणी क8न लगेच मळणी क8न २ ते ३ उIहे देऊन धाIय वाळवावे.   

• पजJIयमान कमी अस>याने आKण Lनमगरवे भात दाणे भरMया9या अव7थेत व गरवे भात फुलोरा अव7थेत अस>याने भात खाचरात 

पाMयाची पातळी ५ सO.मी. पयPत ठेवावी. हळवे भात प6व होव ूलाग>यास कापणी पवूS ८-१० 4दवस भात खाचरातील पाणी बाहेर 

काढून टाकावे.  

• गरBया भात �पकास न% खताची Lतसर) मा%ा ७१ �कलो यVुरया �Lत हे6टर) �पक फुलोWयात असताना देMयात यावी. 

• पाऊसाची उघडीप, वाढते ऊन व आXJतेचे �माण यामुळे वरकस आKण उतार असले>या जGमनीतील हळBया जाती9या भात �पकावर 

लYकर) अळीचा �ादभुाJव होMयाची श6यता अस>यामुळे �पकाचे चांगले Lनर)[ण करावे. \या �वभागाम]ये �ादभुाJव आढळून येत 

आहे, ^या 4ठकाणी भातखाचरात एकर) तीन ते चार प[ी बसMयाचे थांबे उभे करावेत. जेणेक8न प[ी या अEया नYट करतील. 

तसेच सकाळी �कंवा सायकंाळी भातखाचरात जाऊन चडू उघडून पाहावेत. ^याम]ये अळी/कोष �Lतचडु १ या�माणे आढळ>यास 

डाय6लोरBहॉस ७६ डbल.ूएस.सी. १३ Gम. ल). �Lत १० Gलटर पाMयातनू सायकंाळी �कंवा सकाळी लवकर वारा शांत असताना 

फवारावे. <टप : फवारणी करताना कcटकनाशक चडुा9या बु]ंयावर पडले याची द[ता dयावी 

आबंा 

 

पालवी • जा7त हवामान आXJते9या काळात जा7त पालवी असले>या झाडांवर बरुशीची वाढ झालेल) असते. सeयि7थतीतील वाढणाWया 

तापमानामुळे सदर बरुशीची वाढ जोमाने होऊन फांद) मर रोगाचा �ादभुाJव होMयाची श6यता अस>याने Lनयं%णासाठg रोगh7त 

पाने गोळा क8न नYट करावीत, रोगट फांeया कापून काढाBयात कापले>या भागावर बोडiपे7ट लावावीत. अशा �कारे बागेची 

7व9छता के>यावर मेटॅल6झील ८ ट6के + मॅIकोझेब ६४ ट6के या सयुं6त बुरशीनाशकाची २० hॅम �ती १० Gलटर पाMयात 

Gमसळून संपूणJ झाडावर फवारणी करावी. 

• वाढ^या तापमानामुळे आbंया9या नवीन येणाWया पालवीवर तडुतडु,े शOडे पोखरणार) आKण Gमजमाशीचा �ादभुाJव होMयाची श6यता 

अस>याने पालवीचे �कडींपासून संर[ण करMयासाठg लॅmबडा सायहॅलोnीन ५ ट6के �वाह) ६ Gम.ल). �कंवा ि6वनोलफॉस २५ ट6के 

�वाह) २५ Gम.ल). �Lत १० Gलटर पाMयात Gमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • जा7त हवामान आXJते9या काळात जा7त पालवी असले>या झाडांवर बरुशीची वाढ झालेल) अस>याने तसेच सeयि7थतीतील 

वाढणाWया तापमानामुळे सदर बरुशीची वाढ जोमाने होऊन फांद) मर रोगाचा �ादभुाJव होMयाची श6यता अस>याने Lनयं%णासाठg 

रोगh7त पाने गोळा क8न नYट करावीत, रोगट फाeंया कापून काढाBयात कापले>या भागावर बोडiपे7ट लावावीत. अशा 

�कारे बागेची 7व9छता के>यावर मेटॅल6झील ८ ट6के + मॅIकोझेब ६४ ट6के या संयु6त बुरशीनाशकाची २० hॅम �ती १० 

Gलटर पाMयात Gमसळून संपूणJ झाडावर फवारणी करावी. 

• वाढ^या तापमानामुळे काज9ूया नवीन येणाWया पालवीवर ढेकMया व फुल�कडीचा �ादभुाJव होMयाची श6यता अस>याने पालवीचे 

�कडींपासनू संर[ण करMयासाठg नवीन पालवी फुटMया9या वेळी मोनोoोटोफॉस ३६ ट6के �वाह) १५ Gम.ल). �कंवा लॅmबडा 

सायहॅलोnीन ५ ट6के �वाह) ६ Gम.ल). �Lत १० Gलटर पाMयात Gमसळून फवारणी करावी. 



नारळ  फळधारणा 

 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळी9या �ादभुाJवामुळे फळा9या देठाखाल9या भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चrे 4दसनू येतात व नतंर 

चrे वाढत जाऊन $%कोणी आकाराचे होतात. �ादGुभJत भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पVरणामी नारळ लहान राहतात तसेच 

लहान फळांची गळ होते. �कडी9या Lनय%ंणासाठg ५ ट6के कडूLनबंय6ुत (अझाडीरा6ट)न) कcटकनाशक ७.५ Gम.ल). सम�माणात 

पाMयात Gमसळून मुळाeवारे ऑ6टोबर ते नोBहOबर म4हIयात eयावे. औषध 4द>यानतंर ४५ 4दवसापयPत नारळ काढू नयेत. याGशवाय 

नारळावर १ ट6का कडुLनबंय6ुत कcटकनाशक (Lनमाझोल) ४ Gम. ल). �ती Gलटर पाMयातनू नारळा9या घडावर पडेल अशी फवारणी 

करावी. फवारणी करMयापवूS सवJ �कडh7त व तयार नारळ काढून dयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा क8न नYट करावेत.    

भाजीपाला 

रोपवा<टका 

 • रbबी हंगामासाठg रोपे तयार करMयाकVरता वाफसा ि7थतीत जGमनीची मशागत क8न ३ मी. लांब X १ मी. wंद X १५ से.मी. 

उंची9या गाद)वाxयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शणेखत, ३५ hॅम यVुरया, १०० hॅम Gसगंल सुपर फॉ7फेट व २५ hॅम mयरेुट ओफ 

पोटेश Gमसळून भाजीपाला $बयाणांची पेरणी करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेbया 

-- • शेEयांना घटसपJ रोगावर �Lतबधंा^मक उपाय mहणनू पश ुवeैय�कय अ'धकार) स>>याने लसीकरण क8न dयावे. 

• फुलोWयावर असले>या 4हरवा चाWयाची मुरघास पzतीने साठवण करावी. यासाठg �^येकc १०० �कलो बार)क तुकड ेकेले>या गवतावर 

५ ते ६ Gलटर पाMयाम]ये तयार केलेले Xावण (२ �क. गूळ + अधाJ �क. यVुरया + १ �क. मीठ) Gशपडावे. ��oया केले>या गवताचे 

थर रचनू बाजारात सहज उपलbध असले>या {लाि7टक सायलो पणूJ भरावेत. पाउस आKण उYणते पासून संर[णासाठg सायलो शडे 

म]ये ठेवावेत. अशा पzतीने २-३ म4हIयाम]ये मुरघास जनावरांना खाMयासाठg तयार होतो. 

सदर कृ"ष स-ला पcdका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील eामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तg स�मतीGया 

�शफारशीनसुार तयार कNन �साRरत करaयात आल*. 

अhधक मा<हतीसाठO नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराij शासनाचे कृषी अhधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


