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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Cदनांक १३ नोRह4बर, २०१९ रोजी तरुळक Cठकाणी हल8या SवTपा7या पाऊसाची श8यता असनू आकाश UनरV राह
ल.  

Cदनांक ८ ते १४ नोRह4बर, २०१९ साठW क&कण �वभागासाठW पज2Yयमानाचा �वSताZरत [ेणी अदंाज हा सामाYयपेOा कमी राह
ल. सामाYय फरक वनSपती Uनद]शांक 

(NDVI) नसुार र�ना�गर
 िज�bयामcये वनSपती Uनद]शांक मcयम SवTपाचा आ-ण .मा-णत पज2Yयमान Uनद]शांक (SPI) नसुार सौfय ओलावा िSथती दश2�वiयात 

आल
 आहे.  

�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

भात प8व अवSथा • पढु)ल पाचह) 5दवस पाऊसाची उघडीप राह:याची श;यता अस<याने तयार झाले<या भात �पकाची कापणी व मळणी उरकून 

Aयावी. 

नागल
  प8व अवSथा • पढु)ल पाचह) 5दवस पाऊसाची उघडीप राह:याची श;यता अस<याने तयार झाले<या नागल) �पकाची कापणी व मळणी 

उरकून Aयावी. 

वाल/ कडवा 

वाल 

पेरणी  • खर)प भात कापणी नतंर जCमनीDया अगंओ<यावर �वनामशागत वाल/ कडवा वाल �पकाची पेरणी कर:यासाठH भात 

कापणीनतंर शतेातील तणांचे Iलायफोसेट (५ Cम. ल). �Lत Cलटर पा:यातनू) या अLनवडक तणनाशकाचा वापर कNन 

Lनय%ंण करावे. Oयानतंर कोणतीह) मशागत न करता टोकण पPतीने दोन ओळीत ३० X १५ से.मी. अतंर ठेवनू वालाची 

पेरणी करावी. पेरणी करते वेळी $बया:याशेजार) भोक कNन OयामSये दाणेदार CमTखत गुUंयास एक �कलो या �माणे 

Wयावेत. 

• खर)प भात कापणी नतंर जCमनीची मशागत कNन वाल �पकाची पेरणी करावयाची अस<यास जCमनी वाफसा िYथतीत 

आ<यावर नांगरट कNन हे;टर) ५ टन शेणखत �कंवा कंपोYटखत Cमसळून जमीन समपातळीत आणनू वाल $बया:याची ३० 

ते ४५ �कलो �Lत हे;टर) �Lत हे;टर) $बयाणे टोकण पPतीने ३० x १५ से. मी. �कंवा ३० x २० से. मी. �कंवा ३० x ३० से. 

मी. अतंरावर करावी. पेरणीDया वेळेस ५४० ]ॅम य_ुरया आ`ण ३ �क.]ॅ Cसगंल सुपर फॉYफेट �ती गुठंा ओळीमSये 

$बया:याखाल) साधारण ५ सb.मी. खोल)वर Wयावे. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे. 

• पेरणीपवूc $बया:यास थायरम ३ ]ॅम �ती �कलो या बरुशीनाशकाची ��dया करावी व Oयानतंर एक �कलो $बया:यास २५ 

]ॅम या �माणात रायझो$बयम या जीवाण ूसंवधeकाची ��dया पेरणीपवूc १ तास आधी व बरुशीनाशकानतंर कNन $बयाणे 

सावल)त सुकवावे.  

आबंा 

 

पालवी • आfंयाDया नवीन येणाgया पालवीवर तडुतडु,े शbड े पोखरणार) आ`ण Cमजमाशीचा �ादभुाeव हो:याची श;यता अस<याने 

पालवीचे �कडींपासून संरhण कर:यासाठH लॅiबडासायहॅलोjीन ५ ट;के �वाह) ६ Cम.ल). �कंवा ि;वनोलफॉस २५ ट;के �वाह) 

२५ Cम.ल). �Lत १० Cलटर पा:यात Cमसळून पाऊसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

• पारंपा_रक पSदतीने लागवड केले<या आबंा बागेमSये जkुया अनOुपा5दत झाडांची मSय फांद) छाटणी व इतर मSयम 

फांWयांची �वरळणी करावी. खूप जkुया आ`ण उंच झाडांची छाटणी बुSंयापासनू दोन ततृीयांश उंचीवर  करावी व कमी 

वयाDया आ`ण कमी उंचीDया झाडांची छाटणी १२ ते १५ फुट उंचीवर करावी. छाटणी केले<या झाडांवर ;लोरोपायर)फॉस 

कmटकनाशक ५ Cम. ल). �Lत Cलटर पाणी या �माणात संपणूe झाडावर फवाNन झाड Cभजवनू Aयावे तसेच कmटकनाशकाचे 

nावण छाटणी केले<या झाडांDया मळुांमSये देखील ओतावे. Oयानतंर १ Cलटर डांबराDया nावणामSये ५ ]ॅम बा�वYट)नची 

भुकट) Cमसळून कापले<या फांWयांDया भागावर लावावे. छाटणी के<यानतंर सुoवातीDया काळात झाडाला १० ते १५ 



5दवसांDया अतंराने १५० ते २०० Cलटर पाणी Wयावे. नवीन फुटवे आ<यानतंर दोन आठवpयांनी ३ ते ५ फुटवे ठेवनू नवीन 

फुटqयांची �वरळणी करावी. प5हल) �वरळणी के<यानतंर, छाटणी केले<या भागापासनू खाल) फुटवे ये:यास सुरवात झा<यावर 

दर एक फुटावर एक या�माणे खोडाDया सवe बाजलूा फुटवे ठेवनू इतर फुटवे काढून ठाकावेत. 

• घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले<या आबंा बागांमSये खूप जkुया आ`ण उंच झाडांची सुoवातीDया 

काळापासनू LनयCमत छाटणी करावी. या मSये उंची कमी करणे, फांWया एकमेकांमSये गे<या अस<यास छाटणे आ`ण 

वाळले<या फांWया काढून टाकणे या गोrट)ंचा अतंभाeव करावा. घन लागवड असले<या बागांमधील कलमांची उंची दोन 

ओळींDया अतंराDया ८०% इतकm ठेवावी. 

काज ू पालवी • काजDूया नवीन येणाgया पालवीवर ढेक:या व फुल�कडीचा �ादभुाeव हो:याची श;यता अस<याने पालवीचे �कडींपासनू संरhण 

कर:यासाठH नवीन पालवी फुट:याDया वेळी मोनोdोटोफॉस ३६ ट;के �वाह) १५ Cम.ल). �कंवा लॅiबडासायहॅलोjीन ५ ट;के 

�वाह) ६ Cम.ल). �Lत १० Cलटर पा:यात Cमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

भाजीपाला 

रोपवाCटका 

रोप अवSथा  • रfबी भाजीपाला रोपवाट)केतील रोपांDया जोमदार वाढ)साठH पेरणीनतंर १५ 5दवसांनी �Oयेक वाtयास ५० ]ॅम य_ुरयाची मा%ा 

Wयावी.  

• भाजीपाला रोपवाट)केतील �पकावर पाने खाणार) अळी, पांढर) माशी, तडुतडु,े मावा इ. �कडींचा �ादभुाeव 5दसनू आ<यास 

Lनय%ंणासाठH डायCमथोएट १५ Cमल) �Lत १० Cल. पा:यात Cमसळून १० ते १५ 5दवसाDया अतंराने फवारणी करावी. 

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस LनयCमत पाणी दे:याची qयवYथा करावी.  

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

/शफारशीनसुारतयार कTन .साZरत करiयात आल
. 

• अ�धक माCहतीसाठW नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


