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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक १२ त े१५ ऑJटोबर, २०१९  दरNयान काह* =ठकाणी मOयम PवQपाGया पाऊसाची शJयता असनू कमाल तापमानात वाढ संभवत ेतसेच आकाश मेघाGछा=दत राह*ल. 

=दनांक ११ त े१७ ऑJटोबर, २०१९ साठT क कण "वभागासाठT पज�Uयमानाचा "वPताVरत Wेणी अंदाज हा सामाUयपेKा जाPत राह*ल. सामाUय फरक वनPपती YनदZशांक 

(NDVI) नसुार रायगड ि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 त े

पJव 

अवPथा 

• गरवे भात दाणे भर4या5या अव6थेत अस8याने भात खाचरात पा4याची पातळी ५ स<.मी. पय=त ठेवावी. ?नमगरवे भात प@व होव ू लाग8यास 

कापणी पवूB ८-१० Cदवस भात खाचरातील पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• पुढ)ल चारह) Cदवस पाऊसाची श@यता अस8याने पाऊसाचा अंदाज घेवनू तयार झाले8या हळLया भात �पकाची सकाळ5या वेळेस “वभैव” 

�वPया5या सहाQयाने जRमनीलगत कापणी कSन लगेच मळणी कSन साठवणी अगोदर २ त े३ उUहे देऊन धाUय वाळवावे.  

• वाढत ेऊन तसेच ढगाळ वातावरण यामुळे पाणी साचून राहणाVया ?नम गरLया आWण गरLया भात �पकावर तप�कर) तुडतXुयांचा �ादभुाYव हो4याची 

श@यता अस8याने �पकाचे तप�कर) तडुतXुयांचा �ादभुाYवावर सातZयाने ल[ ठेवावे. जर रोपा5या चुडात ५ त े१० तडुतडु ेआढळ8यास ॲRसफेट ७५ 

ट@के पा4यात �वरघळणार) भुकट) २.२५ ]ॅम �कंवा �फ�ो?नल ५ ट@के �वाह) २ Rम.ल). �कंवा इRमडा@ लो��ड १७.८ ट@के �वाह) ०.२ Rम.ल) �?त 

Rलटर पा4यातनू भात �पकावर फवारावे. तसेच खाचरात पाणी जा6त काळ न साठता फोडून लावावे व नवीन पाणी साठव4याची Lयव6था करावी. 

=टप : फवारणी करताना क`टकनाशक चुडा5या बुaंयावर पडले याची द[ता bयावी. 

आंबा 

 

पालवी • घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले8या आंबा बागांमaये सुfवाती5या काळापासून ?नयRमत छाटणी करावी. या मaये उंची कमी 

करणे, फांhया एकमेकांमaये गे8या अस8यास छाटणे आWण वाळले8या फांhया काढून टाकणे या गोjट)ंचा अंतभाYव करावा. घन लागवड असले8या 

बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं5या अंतरा5या ८०% इतक` ठेवावी. 

• पारंपाmरक पaदतीने लागवड केले8या आंबा बागेमaये जुUया अनZुपाCदत झाडांची मaय फांद) छाटणी व इतर मaयम फांhयांची �वरळणी करावी. 

यामुळे झाडाला जा6त आWण खोलवर सूयY�काश उपलnध होऊन फळधारणेत वाढ होईल.  

• वाढZया तापमानामुळे आंnया5या नवीन येणाVया पालवीवर तुडतडु,े श<डे पोखरणार) आWण Rमजमाशीचा �ादभुाYव हो4याची श@यता अस8याने 

पालवीचे �कडींपासूनसरं[ण कर4यासाठp लॅqबडासायहॅलोrीन ५ ट@के �वाह) ६ Rम.ल). �कंवा ि@वनोलफॉस २५ ट@के �वाह) २५ Rम.ल). �?त १० 

Rलटर पा4यात Rमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

काजू  पालवी • वाढZया तापमानामुळे काजू5या नवीन येणाVया पालवीवर ढेक4या व फुल�कडीचा �ादभुाYव हो4याची श@यता अस8याने पालवीचे �कडींपासून सरं[ण 

कर4यासाठp नवीन पालवी फुट4या5या वेळी मोनोuोटोफॉस ३६ ट@के �वाह) १५ Rम.ल). �कंवा लॅqबडासायहॅलोrीन ५ ट@के �वाह) ६ Rम.ल). �?त 

१० Rलटर पा4यात Rमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा • तापमानात वाढ संभवत अस8याने नारळ बागेस पाणी दे4याची Lयव6था करावी.  

सपुार*  फळधारण • �ाvत पवुाYनमुानानुसार तापमानात वाढ संभवत अस8याने सपुार) बागेस पाणी दे4याची Lयव6था करावी.  

भाजीपाला 

रोपवा=टका 

पेरणी  • रnबी हंगामासाठp रोपे तयार कर4याकmरता वाफसा ि6थतीत जRमनीची मशागत कSन ३ मी. लांब X १ मी. fंद X १५ से.मी. उंची5या 

गाद)वाxयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ ]ॅम युmरया, १०० ]ॅम Rसगंल सपुर फॉ6फेट व २५ ]ॅम qयरेुट ओफ पोटेश Rमसळून 

भाजीपाला $बया4यांची पेरणी करावी. रोपांची मर रोगापासून संर[ण कर4याकर)ता पेरणीपवूB ३ त े४ Cदवस वाxयावर १ ट@का बोडzRम{णाची 

Rभजवण करावी तसेच थायरम �कंवा कॅvटन ३ ]ॅम �?त �कलो $बया4यास चोळावे. 

दभुती जनावरे/ 

शेeया 

-- • जनावरांचे वाढZया उjणतेपासून यो|य त ेसरं[ण करावे. 

• जनावरांना �प4यासाठp 6व5छ व थंड पा4याची Lयव6था करावी तसेच गो}यामaये हवा खेळती राह)ल याची काळजी bयावी. 

सदर कृ"ष स-ला पfgका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल*येथील hामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तj स�मतीGया �शफारशीनसुारतयार कQन �साVरत करdयात आल*. 

अkधक मा=हतीसाठT नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराlm शासनाचे कृषी अkधकार* यांGयाशी सपंक�  करावा 

 


