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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Cदनांक ६ ते ८ नोRह4बर, २०१९ दरSयान तरुळक Cठकाणी हल8या TवUपा7या पाऊसाची श8यता असनू आकाश मेघा7छाCदत राह
ल.  

Cदनांक ८ ते १४ नोRह4बर, २०१९ साठV क&कण �वभागासाठV पज2Xयमानाचा �वTताYरत Zेणी अदंाज हा सामाXयपेOा कमी राह
ल. सामाXय फरक वनTपती \नद]शांक 

(NDVI) नसुार र�ना�गर
 िज�bयामcये वनTपती \नद]शांक मcयम TवUपाचा आ-ण .मा-णत पज2Xयमान \नद]शांक (SPI) नसुार सौSय ओलावा िTथती दश2�वhयात 

आल
 आहे.  

�पक अवTथा कृ�ष स�ला 

भात प8व 

अवTथा 

• 3दनांक ६ ते ८ नो5ह7बर दर9यान तरुळक 3ठकाणी हल>या ?व@पाAया पाऊसाची श>यता असDयाने पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार 

झालेDया भात �पकाची सकाळAया वेळेस जHमनीलगत कापणी व मळणी क@न भात सुरIJत 3ठकाणी सुकKयासाठL पस@न ठेवावे. 

नागल
  प8व 

अवTथा 

• 3दनांक ६ ते ८ नो5ह7बर दर9यान तुरळक 3ठकाणी हल>या ?व@पाAया पाऊसाची श>यता असDयाने तयार झालेDया नागल) �पकाची 

सकाळAया वेळेस कणसे �वMयाने कापनू उOहात वाळवनू मळणी क@न साठवणूक करावी. 

वाल/ 

कडवा वाल 

पेरणी  • खर)प भात कापणी नतंर जHमनीAया अगंओDयावर �वनामशागत वाल/ कडवा वाल �पकाची पेरणी करKयासाठL भात कापणीनतंर 

शेतातील तणांचे Rलायफोसेट (५ Hम. ल). �Uत Hलटर पाKयातनू) या अUनवडक तणनाशकाचा वापर क@न Uनय%ंण करावे. Wयानतंर 

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

$बयाKयाशेजार) भोक क@न WयामZये दाणेदार Hम[खत गु\ंयास एक �कलो या �माणे ^यावेत. 

• पेरणीपवू_ $बयाKयास थायरम ३ aॅम �ती �कलो या बरुशीनाशकाची ��cया करावी व Wयानतंर एक �कलो $बयाKयास २५ aॅम या 

�माणात रायझो$बयम या जीवाण ूसंवधdकाची ��cया पेरणीपवू_ १ तास आधी व बरुशीनाशकानतंर क@न $बयाणे सावल)त सुकवावे.  

आबंा 

 

पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आfंयाAया नवीन येणाgया पालवीवर तडुतडु,े श7ड े पोखरणार) आhण Hमजमाशीचा �ादभुाdव होKयाची 

श>यता असDयाने पालवीचे �कडींपासून संरJण करKयासाठL लॅ9बडासायहॅलोiीन ५ ट>के �वाह) ६ Hम.ल). �कंवा ि>वनोलफॉस २५ 

ट>के �वाह) २५ Hम.ल). �Uत १० Hलटर पाKयात Hमसळून पाऊसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

• पारंपाlरक पZदतीने लागवड केलेDया आबंा बागेमZये जOुया अनWुपा3दत झाडांची मZय फांद) छाटणी व इतर मZयम फां^यांची �वरळणी 

करावी. खूप जOुया आhण उंच झाडांची छाटणी बुZंयापासनू दोन ततृीयांश उंचीवर  करावी व कमी वयाAया आhण कमी उंचीAया 

झाडांची छाटणी १२ ते १५ फुट उंचीवर करावी. छाटणी केलेDया झाडांवर >लोरोपायर)फॉस कnटकनाशक ५ Hम. ल). �Uत Hलटर पाणी या 

�माणात संपणूd झाडावर फवा@न झाड Hभजवनू oयावे तसेच कnटकनाशकाचे pावण छाटणी केलेDया झाडांAया मळुांमZये देखील ओतावे. 

Wयानतंर १ Hलटर डांबराAया pावणामZये ५ aॅम बा�व?ट)नची भुकट) Hमसळून कापलेDया फां^यांAया भागावर लावावे. छाटणी 

केDयानतंर सुqवातीAया काळात झाडाला १० ते १५ 3दवसांAया अतंराने १५० ते २०० Hलटर पाणी ^यावे. नवीन फुटवे आDयानतंर दोन 

आठवrयांनी ३ ते ५ फुटवे ठेवनू नवीन फुट5यांची �वरळणी करावी. प3हल) �वरळणी केDयानतंर, छाटणी केलेDया भागापासनू खाल) 

फुटवे येKयास सुरवात झाDयावर दर एक फुटावर एक या�माणे खोडाAया सवd बाजलूा फुटवे ठेवनू इतर फुटवे काढून ठाकावेत. 

• घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असलेDया आबंा बागांमZये खूप जOुया आhण उंच झाडांची सुqवातीAया काळापासून 

UनयHमत छाटणी करावी. या मZये उंची कमी करणे, फां^या एकमेकांमZये गेDया असDयास छाटणे आhण वाळलेDया फां^या काढून 

टाकणे या गोtट)ंचा अतंभाdव करावा. घन लागवड असलेDया बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळींAया अतंराAया ८०% इतकn ठेवावी. 

काज ू पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, काजAूया नवीन येणाgया पालवीवर ढेकKया व फुल�कडीचा �ादभुाdव होKयाची श>यता असDयाने पालवीचे 

�कडींपासनू संरJण करKयासाठL नवीन पालवी फुटKयाAया वेळी मोनोcोटोफॉस ३६ ट>के �वाह) १५ Hम.ल). �कंवा लॅ9बडासायहॅलोiीन 



५ ट>के �वाह) ६ Hम.ल). �Uत १० Hलटर पाKयात Hमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

भाजीपाला 

रोपवाCटका 

पेरणी  • रfबी भाजीपाला रोपवाट)केतील रोपांAया जोमदार वाढ)साठL पेरणीनतंर १५ 3दवसांनी �Wयेक वाvयास ५० aॅम यlुरयाची मा%ा ^यावी.  

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस UनयHमत पाणी देKयाची 5यव?था करावी.  

सदर कृ�ष स�ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावतं क&कण कृ�ष �व'यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तk स/मती7या 

/शफारशीनसुारतयार कUन .साYरत करhयात आल
. 

अ�धक माCहतीसाठV नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराlm शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


