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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक २, ३ आ+ण ५ नोPह2बर, २०१९ रोजी तरुळक Aठकाणी हल6या QवRपा5या पाऊसाची श6यता असनू आकाश मेघा5छाAदत राह
ल.  

Aदनांक १ ते ७ नोPह2बर, २०१९ साठS क%कण �वभागासाठS पज0Uयमानाचा �वQताVरत Wेणी अदंाज हा सामाUयपेMा जाQत राह
ल. सामाUय फरक वनQपती YनदZशांक 

(NDVI) नसुार पालघर िज�_याम`ये वनQपती YनदZशांक म`यम QवRपाचा आ+ण ,मा+णत पज0Uयमान YनदZशांक (SPI) नसुार म`यम ओलावा िQथती दश0�वeयात 

आल
 आहे. 

�पक अवQथा कृ�ष स�ला 

भात प6व 

अवQथा 

• 6दनांक २, ३ आ7ण ५ नो9ह;बर तुरळक 6ठकाणी हल@या AवBपाCया पाऊसाची श@यता असEयाने पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार 

झालेEया भात �पकाची सकाळCया वेळेस जJमनीलगत कापणी व मळणी कBन भात सुरKLत 6ठकाणी सुकMयासाठN पसBन ठेवावे. 

नागल
  प6व 

अवQथा 

• 6दनांक २, ३ आ7ण ५ नो9ह;बर तुरळक 6ठकाणी हल@या AवBपाCया पाऊसाची श@यता असEयाने तयार झालेEया नागल) �पकाची 

सकाळCया वेळेस कणसे �वOयाने कापनू उPहात वाळवनू मळणी कBन साठवणूक करावी. 

वाल/ कडवा 

वाल 

पेरणी  • खर)प भात कापणी नतंर जJमनीCया अगंओEयावर �वनामशागत वाल/ कडवा वाल �पकाची पेरणी करMयासाठN भात कापणीनतंर 

लगेचच शतेातील तणांचे Sलायफोसेट (५ Jम. ल). �Vत Jलटर पाMयातनू) या अVनवडक तणनाशकाचा वापर कBन Vनय%ंण करावे. 

Xयानतंर कोणतीह) मशागत न करता टोकण पYतीने दोन ओळीत ३० X १५ से.मी. अतंर ठेवनू वालाची पेरणी करावी. पेरणी करते 

वेळी $बयाMयाशेजार) भोक कBन Xयाम[ये दाणेदार Jम\खत गुं]यास एक �कलो या �माणे _यावेत. 

• पेरणीपवू` $बयाMयास थायरम ३ bॅम �ती �कलो या बरुशीनाशकाची ��dया करावी व Xयानतंर एक �कलो $बयाMयास २५ bॅम या 

�माणात रायझो$बयम या जीवाण ूसंवधeकाची ��dया पेरणीपवू` १ तास आधी व बरुशीनाशकानतंर कBन $बयाणे सावल)त सुकवावे.  

हरभरा मशागत  • खर)प भात कापणी नतंर जJमनीची खोल नांगरणी कBन धAकटे वेचनू जमीन AवCछ करावी. एकर) २ टन चांगले कुजलेले शणेखत 

जJमनीत Jमसळावे.  

आबंा 

 

पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आhंयाCया नवीन येणाiया पालवीवर तडुतडु,े श;ड े पोखरणार) आ7ण Jमजमाशीचा �ादभुाeव होMयाची 

श@यता असEयाने पालवीचे �कडींपासून संरLण करMयासाठN लॅjबडासायहॅलोkीन ५ ट@के �वाह) ६ Jम.ल). �कंवा ि@वनोलफॉस २५ 

ट@के �वाह) २५ Jम.ल). �Vत १० Jलटर पाMयात Jमसळून पाऊसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

• स_यिAथतीत पाऊसाने उघडीप 6दल) असEयाने बागेची साफसफाई कBन nयावीत. तसेच पारंपाoरक प[दतीने लागवड केलेEया आबंा 

बागेम[ये जPुया अनXुपा6दत झाडांची म[य फांद) छाटणी व इतर म[यम फां_यांची �वरळणी करावी. यामुळे झाडाला जाAत आ7ण 

खोलवर सूयe�काश उपलhध होऊन फळधारणेत वाढ होईल. 

• घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असलेEया आबंा बागांम[ये सrुवातीCया काळापासून VनयJमत छाटणी करावी. या म[ये 

उंची कमी करणे, फां_या एकमेकांम[ये गेEया असEयास छाटणे आ7ण वाळलेEया फां_या काढून टाकणे या गोsट)ंचा अतंभाeव करावा. 

घन लागवड असलेEया बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळींCया अतंराCया ८०% इतकu ठेवावी. 

नारळ  फळधारणा 

 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीCया �ादभुाeवामुळे फळाCया देठाखालCया भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चvे 6दसनू येतात व नतंर 

चvे वाढत जाऊन $%कोणी आकाराचे होतात. �ादJुभeत भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पoरणामी नारळ लहान राहतात तसेच 

लहान फळांची गळ होते. �कडीCया Vनय%ंणासाठN ५ ट@के कडूVनबंय@ुत (अझाडीरा@ट)न) कuटकनाशक ७.५ Jम.ल). सम�माणात 

पाMयात Jमसळून मुळा_वारे ऑ@टोबर ते नो9ह;बर म6हPयात _यावे. औषध 6दEयानतंर ४५ 6दवसापयxत नारळ काढू नयेत. याJशवाय 

नारळावर १ ट@का कडुVनबंय@ुत कuटकनाशक (Vनमाझोल) ४ Jम. ल). �तीJलटर पाMयातनू नारळाCया घडावर पडेल अशी फवारणी 



करावी. फवारणी करMयापवू` सवe �कडbAत व तयार नारळ काढून nयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कBन नsट करावेत.    

भाजीपाला 

रोपवाAटका 

पेरणी  • गेEया काह) 6दवसांपासनू पडत असलेEया पाऊसामुळे रhबी भाजीपाला रोपवाट)केतील �पकांवर मर रोगाचा �ादभुाeव 6दसनू येMयाची 

श@यता असनू Xयामुळे रोपवाट)केचे नकुसान झाEयास पPुहा नवीन रोपवा6टका तयार करावीत. यासाठN अिAतवात असलेEया गाद) 

वाyयांची हलकu मशागत करावी. रोपांची मर रोगापासून संरLण करMयाकर)ता पेरणीपवू` ३ ते ४ 6दवस वाyयावर १ ट@का 

बोडzJम\णाची Jभजवण करावी व Xयानतंर भाजीपाला $बयाMयांची पेरणी करावी. पेरणीपवू` थायरम �कंवा कॅ{टन ३ bॅम �Vत �कलो 

$बयाMयास चोळावे.  

सदर कृ�ष स�ला पfgका डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तh स-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार कRन ,साVरत करeयात आल
. 

अiधक माAहतीसाठS नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराjk शासनाचे कृषी अiधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


