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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

<दनांक ५ ते ९ ऑJटोबर,२०१९ पयCत हलJया ते मMयम NवOपाGया पाऊसाची शJयता असनू कमाल तापमानात वाढ संभवते तसेच आकाश मेघाGछा<दत राह*ल.  

<दनांक ४ ते १० ऑJटोबर, २०१९ साठR क कण "वभागासाठR पज�Sयमानाचा "वNताTरत Uेणी अदंाज हा सामाSय राह*ल. 

सामाSय फरक वनNपती WनदXशांक (NDVI) नसुार ठाणे िज-]यामMये वनNपती WनदXशांक मMयम NवOपाचा आ�ण �मा�णत पज�Sयमान WनदXशांक (SPI) नसुार 

ओलावा िNथती दश�"वbयात आल* आहे. 

"पक अवNथा कृ"ष स-ला 

भात फुलोरा ते 

दाणे भरणे 

अवNथा  

• 2नमगरवे भात दाणे भर5या6या अव7थेत व गरवे भात फुलोरा अव7थेत अस9याने भात खाचरात पा5याची पातळी ५ स=.मी. 

पय>त ठेवावी.  

• हळवे भात पAव होव ूलाग9यास कापणी पवूC ८-१० Dदवस भात खाचरातील पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• पढु)ल पाचह) Dदवस पाऊसाची शAयता अस9याने पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले9या हळMया भात �पकाची सकाळ6या वेळेस 

“वभैव” �वPया6या सहाQयाने जRमनीलगत कापणी कSन लगेच मळणी कSन साठवणी अगोदर २ ते ३ उUहे देऊन धाUय 

वाळवावे.  

• वाढते ऊन व आVWतेचे �माण यामुळे वरकस आXण उतार असले9या जRमनीतील हळMया जाती6या भात �पकावर लYकर) अळीचा 

�ादभुाWव हो5याची शAयता अस9यामुळे पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले9या हळMया भात �पकाची कापणी उरकून Zयावी. 

आबंा 

 

पालवी • जा7त हवामान आVWते6या काळात जा7त पालवी असले9या झाडांवर बरुशीची वाढ झालेल) असते. स[यि7थतीतील वाढणा]या 

तापमानामुळे सदर बरुशीची वाढ जोमाने होऊन फांद) मर रोगाचा �ादभुाWव हो5याची शAयता अस9याने 2नय%ंणासाठ^ रोग_7त 

पाने गोळा कSन नYट करावीत, रोगट फां[या कापनू काढाMयात कापले9या भागावर बोड`पे7ट लावावीत. अशा �कारे बागेची 

7व6छता के9यावर मेटॅलAझील ८ टAके + मॅUकोझेब ६४ टAके या संयAुत बरुशीनाशकाची २० _ॅम�ती १० Rलटर पा5यात 

Rमसळून संपणूW झाडावर पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

• वाढdया तापमानामुळे आeंया6या नवीन येणा]या पालवीवर तडुतडु,े श=ड ेपोखरणार) आXण Rमजमाशीचा �ादभुाWव हो5याची शAयता 

अस9याने पालवीचे �कडींपासूनसंरfण कर5यासाठ^ लॅgबडासायहॅलोhीन ५ टAके �वाह) ६ Rम.ल). �कंवा िAवनोलफॉस २५ टAके 

�वाह) २५ Rम.ल). �2त १० Rलटर पा5यात Rमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • जा7त हवामान आVWते6या काळात जा7त पालवी असले9या झाडांवर बरुशीची वाढ झालेल) अस9याने तसेच स[यि7थतीतील 

वाढणा]या तापमानामुळे सदर बरुशीची वाढ जोमाने होऊन फांद) मर रोगाचा �ादभुाWव हो5याची शAयता अस9याने 2नय%ंणासाठ^ 

रोग_7त पाने गोळा कSन नYट करावीत, रोगट फां[या कापनू काढाMयात कापले9या भागावर बोड`पे7ट लावावीत. अशा �कारे 

बागेची 7व6छता के9यावर मेटॅलAझील ८ टAके + मॅUकोझेब ६४ टAके या संयAुत बरुशीनाशकाची २० _ॅम�ती १० Rलटर 

पा5यात Rमसळून संपणूW झाडावर पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

• वाढdया तापमानामुळे काज6ूया नवीन येणा]या पालवीवर ढेक5या व फुल�कडीचा �ादभुाWव हो5याची शAयता अस9याने पालवीचे 

�कडींपासनू संरfण कर5यासाठ^ नवीन पालवी फुट5या6या वेळी मोनोjोटोफॉस ३६ टAके �वाह) १५ Rम.ल). �कंवा 

लॅgबडासायहॅलोhीन ५ टAके �वाह) ६ Rम.ल). �2त १० Rलटर पा5यात Rमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा 

 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळी6या �ादभुाWवामुळे फळा6या देठाखाल6या भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चmे Dदसनू येतात व 

नतंर चmे वाढत जाऊन $%कोणी आकाराचे होतात. �ादRुभWत भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पnरणामी नारळ लहान राहतात 

तसेच लहान फळांची गळ होते. �कडी6या 2नय%ंणासाठ^ ५ टAके कडू2नबंयAुत (अझाडीराAट)न) कqटकनाशक ७.५ Rम.ल). 

सम�माणात पा5यात Rमसळून मुळा[वारे ऑAटोबर ते नोMह=बर मDहUयात [यावे. औषध Dद9यानतंर ४५ Dदवसापय>त नारळ काढू 

नयेत. याRशवाय नारळावर १ टAका कडु2नबंयAुत कqटकनाशक (2नमाझोल) ४ Rम. ल). �तीRलटर पा5यातनू नारळा6या घडावर 



पडेल अशी फवारणी करावी. फवारणी कर5यापवूC सवW �कड_7त व तयार नारळ काढून Zयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कSन 

नYट करावेत.    

भाजीपाला 

रोपवा<टका 

पेरणी  • रeबी हंगामासाठ^ रोपे तयार कर5याकnरता वाफसा ि7थतीत जRमनीची मशागत कSन ३ मी. लांब X १ मी. tंद X १५ से.मी. 

उंची6या गाद)वाuयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शणेखत, ३५ _ॅम यnुरया, १०० _ॅम Rसगंल सुपर फॉ7फेट व २५ _ॅम gयरेुट 

ओफ पोटेश Rमसळून भाजीपाला $बया5यांची पेरणी करावी. रोपांची मर रोगापासून संरfण कर5याकर)ता पेरणीपवूC ३ ते ४ Dदवस 

वाuयावर १ टAका बोड`Rमwणाची Rभजवण करावी तसेच थायरम �कंवा कॅxटन ३ _ॅम �2त �कलो $बया5यास चोळावे. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेcया 

-- • जनावरांना �प5यासाठ^ 7व6छ व थडं पा5याची Mयव7था करावी तसेच गोyयामzये हवा खेळती राह)ल याची काळजी Zयावी. 

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

�शफारशीनसुारतयार कOन �साTरत करbयात आल*. 

अiधक मा<हतीसाठR नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराjk शासनाचे कृषी अiधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


