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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक १२ ते १४ ऑJटोबर, २०१९ दरNयान काह* =ठकाणी हलJया ते मOयम PवQपाGया पाऊसाची शJयता असनू कमाल तापमानात वाढ संभवते तसेच आकाश 

मेघाGछा=दत राह*ल. =दनांक ११ ते १७ ऑJटोबर, २०१९ साठT क कण "वभागासाठT पज�Uयमानाचा "वPताVरत Wेणी अदंाज हा सामाUयपेKा जाPत राह*ल. सामाUय 

फरक वनPपती YनदZशांक (NDVI) नसुार पालघर िज-_यामOये वनPपती YनदZशांक मOयम PवQपाचा आ�ण �मा�णत पज�Uयमान YनदZशांक (SPI) नसुार ओलावा 

िPथती दश�"वdयात आल* आहे. 

"पक अवPथा कृ"ष स-ला 

भात दाणे भरणे 

ते पJव 

अवPथा 

• गरवे भात दाणे भर5या6या अव7थेत अस9याने भात खाचरात पा5याची पातळी ५ स=.मी. पय>त ठेवावी. @नमगरवे भात पAव होव ू

लाग9यास कापणी पवूD ८-१० Eदवस भात खाचरातील पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• पढु)ल तीन Eदवस पाऊसाची शAयता अस9याने पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले9या हळNया भात �पकाची सकाळ6या वेळेस 

“वभैव” �वQया6या सहाRयाने जSमनीलगत कापणी कTन लगेच मळणी कTन साठवणी अगोदर २ ते ३ उUहे देऊन धाUय 

वाळवावे. 

आबंा 

 

पालवी • घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले9या आबंा बागांमYये सुZवाती6या काळापासून @नयSमत छाटणी करावी. या 

मYये उंची कमी करणे, फां\या एकमेकांमYये गे9या अस9यास छाटणे आ^ण वाळले9या फां\या काढून टाकणे या गो_ट)ंचा 

अतंभा̀व करावा. घन लागवड असले9या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं6या अतंरा6या ८०% इतकc ठेवावी. 

• पारंपाdरक पYदतीने लागवड केले9या आबंा बागेमYये जUुया अनeुपाEदत झाडांची मYय फांद) छाटणी व इतर मYयम फां\यांची 

�वरळणी करावी. यामुळे झाडाला जा7त आ^ण खोलवर सूय�̀काश उपलfध होऊन फळधारणेत वाढ होईल.  

• वाढeया तापमानामुळे आfंया6या नवीन येणाhया पालवीवर तडुतडु,े श=ड ेपोखरणार) आ^ण Sमजमाशीचा �ादभुा̀व हो5याची शAयता 

अस9याने पालवीचे �कडींपासूनसंरiण कर5यासाठj लॅlबडासायहॅलोmीन ५ टAके �वाह) ६ Sम.ल). �कंवा िAवनोलफॉस २५ टAके 

�वाह) २५ Sम.ल). �@त १० Sलटर पा5यात Sमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा • तापमानात वाढ सभंवत अस9याने नारळ बागेस पाणी दे5याची Nयव7था करावी.  

eचकू फळधारणा 

 

• पाऊसाची उघडीप पाहून 'चकूबागांची गवत काढून साफसफाई करावी. वाळले9या, मतृ आ^ण अशAत फां\या कापनू �वरळणी 

करावी व कापले9या भागावर बोडpपे7ट लावावी तसेच १ टAके बोडpSमqणाची संपणू ̀ झाडावर फवारणी करावी.तसेच बी 

पोखरणाhया अळी6या @नय%ंणासाठj बागेची 7व6छता कTन �ोफेनोफोस५० टAके �वाह) १५ Sम. ल). �कंवा इंडोAझाकाब ̀१४.५ 

टAके �वाह) ५ Sम.ल) �कंवानोNह9यरुोन १० टAके �वाह) ५ Sम.ल). �कंवा डे9टामेmीन २.८ टAके �वाह) १० Sम. ल). �@त १० 

Sलटर पा5यातनू पEहल) फवारणी पाऊसाची उघडीप असताना करावी व पढु)ल दोन फवार5या एका मEहUया6या अतंराने 

कcटकनाशके आलटून पालटून कराNयात. फवारणी पवूD तयार फळांची काढणी करावी. 

• तापमानात वाढ सभंवत अस9याने 'चकू बागेस पाणी दे5याची Nयव7था करावी. 

भाजीपाला 

रोपवा=टका 

पेरणी  • रfबी हंगामासाठj रोपे तयार कर5याकdरता वाफसा ि7थतीत जSमनीची मशागत कTन ३ मी. लांब X १ मी. Zंद X १५ से.मी. 

उंची6या गाद)वाsयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शणेखत, ३५ uॅम यdुरया, १०० uॅम Sसगंल सुपर फॉ7फेट व २५ uॅम lयरेुट 

ओफ पोटेश Sमसळून भाजीपाला $बया5यांची पेरणी करावी. रोपांची मर रोगापासून संरiण कर5याकर)ता पेरणीपवूD ३ ते ४ Eदवस 

वाsयावर १ टAका बोडpSमqणाची Sभजवण करावी तसेच थायरम �कंवा कॅvटन ३ uॅम �@त �कलो $बया5यास चोळावे. 



दभुती 

जनावरे/ 

शेfया 

-- • जनावरांचे वाढeया उ_णतेपासून योwय ते संरiण करावे. 

• जनावरांना �प5यासाठj 7व6छ व थडं पा5याची Nयव7था करावी तसेच गोxयामYये हवा खेळती राह)ल याची काळजी yयावी. 

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

�शफारशीनसुारतयार कQन �साVरत करdयात आल*. 

अeधक मा=हतीसाठT नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराlm शासनाचे कृषी अeधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


