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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

?दनांक १२ ते १५ ऑLटोबर, २०१९ दरPयान काह* ?ठकाणी मQयम RवSपाIया पाऊसाची शLयता असनू कमाल तापमानात वाढ सभंवते तसेच आकाश 

मेघाIछा?दत राह*ल. ?दनांक ११ ते १७ ऑLटोबर, २०१९ साठV क कण "वभागासाठV पज�Wयमानाचा "वRताXरत Yेणी अदंाज हा सामाWयपेMा जाRत राह*ल. सामाWय 

फरक वनRपती [नद\शांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-aयामQये वनRपती [नद\शांक मQयम RवSपाचा आ�ण �मा�णत पज�Wयमान [नद\शांक (SPI) नसुार ओलावा 

िRथती दश�"वfयात आल* आहे. 

"पक अवRथा कृ"ष स-ला 

भात दाणे भरणे 

ते पLव 

अवRथा  

• 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. 

• पढु)ल चारह) Cदवस पाऊसाची श@यता अस8याने पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले8या हळKया भात �पकाची सकाळ5या वेळेस 

“वभैव” �वOया5या सहाPयाने जQमनीलगत कापणी कRन लगेच मळणी कRन साठवणी अगोदर २ ते ३ उTहे देऊन धाTय वाळवावे.  

आबंा 

 

पालवी • घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले8या आबंा बागांमYये सZुवाती5या काळापासून ?नयQमत छाटणी करावी. या मYये 

उंची कमी करणे, फां\या एकमेकांमYये गे8या अस8यास छाटणे आ^ण वाळले8या फां\या काढून टाकणे या गो_ट)ंचा अतंभा̀व करावा. 

घन लागवड असले8या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं5या अतंरा5या ८०% इतकd ठेवावी. 

• पारंपाeरक पYदतीने लागवड केले8या आबंा बागेमYये जTुया अनfुपाCदत झाडांची मYय फांद) छाटणी व इतर मYयम फां\यांची 

�वरळणी करावी. यामुळे झाडाला जा6त आ^ण खोलवर सूय�̀काश उपलgध होऊन फळधारणेत वाढ होईल.  

• वाढfया तापमानामुळे आgंया5या नवीन येणाhया पालवीवर तडुतडु,े श<डे पोखरणार) आ^ण Qमजमाशीचा �ादभुा̀व हो4याची श@यता 

अस8याने पालवीचे �कडींपासूनसंरiण कर4यासाठj लॅlबडासायहॅलोmीन ५ ट@के �वाह) ६ Qम.ल). �कंवा ि@वनोलफॉस २५ ट@के �वाह) 

२५ Qम.ल). �?त १० Qलटर पा4यात Qमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • वाढfया तापमानामुळे काज5ूया नवीन येणाhया पालवीवर ढेक4या व फुल�कडीचा �ादभुा̀व हो4याची श@यता अस8याने पालवीचे 

�कडींपासनू संरiण कर4यासाठj नवीन पालवी फुट4या5या वेळी मोनोpोटोफॉस ३६ ट@के �वाह) १५ Qम.ल). �कंवा लॅlबडासायहॅलोmीन 

५ ट@के �वाह) ६ Qम.ल). �?त १० Qलटर पा4यात Qमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा • तापमानात वाढ सभंवत अस8याने नारळ बागेस पाणी दे4याची Kयव6था करावी.  

सपुार*  फळधारण • �ाqत पवुा̀नमुानानसुार तापमानात वाढ संभवत अस8याने सुपार) बागेस पाणी दे4याची Kयव6था करावी.  

भाजीपाला 

रोपवा?टका 

पेरणी  • रgबी हंगामासाठj रोपे तयार कर4याकeरता वाफसा ि6थतीत जQमनीची मशागत कRन ३ मी. लांब X १ मी. Zंद X १५ से.मी. 

उंची5या गाद)वाsयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शणेखत, ३५ uॅम यeुरया, १०० uॅम Qसगंल सुपर फॉ6फेट व २५ uॅम lयरेुट ओफ 

पोटेश Qमसळून भाजीपाला $बया4यांची पेरणी करावी. रोपांची मर रोगापासून संरiण कर4याकर)ता पेरणीपवूB ३ ते ४ Cदवस वाsयावर 

१ ट@का बोडvQमwणाची Qभजवण करावी तसेच थायरम �कंवा कॅqटन ३ uॅम �?त �कलो $बया4यास चोळावे. 

• कQलगंडाची लागवड कर4यास हवामान उfतम अस8याने जQमनी5या मशागतीची कामे सुZ करावीत. 

दभुती जनावरे/ 

शेgया 

-- • जनावरांचे वाढfया उ_णतेपासून योxय ते संरiण करावे. 

• जनावरांना �प4यासाठj 6व5छ व थडं पा4याची Kयव6था करावी तसेच गोyयामYये हवा खेळती राह)ल याची काळजी zयावी. 

सदर कृ"ष स-ला पhiका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल*येथील jामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तl स�मतीIया �शफारशीनुसारतयार कSन �साXरत करfयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठV नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अ0धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 
 


