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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक १९ व २० ऑJटोबर, २०१९ रोजी तरुळक =ठकाणी हलJया NवOपाGया पाऊसाची शJयता असनू कमाल तापमानात वाढ संभवते तसेच आकाश मेघाGछा=दत 

राह*ल. =दनांक १८ ते २४ ऑJटोबर, २०१९ साठR क कण "वभागासाठR पज�Sयमानाचा "वNताTरत Uेणी अदंाज हा सामाSयपेKा जाNत राह*ल. सामाSय फरक 

वनNपती WनदXशांक (NDVI) नसुार पालघर िज-]याम^ये वनNपती WनदXशांक म^यम NवOपाचा आ�ण �मा�णत पज�Sयमान WनदXशांक (SPI) नसुार ओलावा िNथती 

दश�"वcयात आल* आहे. 

"पक अवNथा कृ"ष स-ला 

भात दाणे 

भरणे ते 

पJव 

अवNथा 

• 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. 

• पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले9या हळMया भात �पकाची सकाळ6या वेळेस “वभैव” �वPया6या सहाQयाने जRमनीलगत कापणी 

कSन लगेच मळणी कSन साठवणी अगोदर २ ते ३ उTहे देऊन धाTय वाळवावे.  

• वाढते ऊन व आUVतेचे �माण यामुळे वरकस आWण उतार असले9या जRमनीतील हळMया जाती6या भात �पकावर लXकर) अळीचा 

�ादभुाVव हो5याची शAयता अस9यामुळे पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले9या हळMया भात �पकाची कापणी उरकून Zयावी.  

आबंा 

 

पालवी • पाऊसाची उघडीप आWण तापमानात वाढ संभवत अस9याने नवीन लागवड केले9या कलमांना Eठबक प[तीने �कंवा आळे तयार कSन 

पाणी दे5याची Mयव7था करावी तसेच आPयाम\ये गवताचे १५ स=. मी. जाडीचे �कंवा काPया ]लाि7टक कापडाचे आ6छादन करावे. 

• घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले9या आबंा बागांम\ये सुcवाती6या काळापासून @नयRमत छाटणी करावी. या म\ये 

उंची कमी करणे, फांdया एकमेकांम\ये गे9या अस9यास छाटणे आWण वाळले9या फांdया काढून टाकणे या गोXट)ंचा अतंभाVव करावा. 

घन लागवड असले9या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं6या अतंरा6या ८०% इतकh ठेवावी. 

• पारंपाiरक प\दतीने लागवड केले9या आबंा बागेम\ये जTुया अनjुपाEदत झाडांची म\य फांद) छाटणी व इतर म\यम फांdयांची 

�वरळणी करावी. यामुळे झाडाला जा7त आWण खोलवर सूयV�काश उपलkध होऊन फळधारणेत वाढ होईल.  

• वाढjया तापमानामुळे आkंया6या नवीन येणाmया पालवीवर तडुतडु,े श=डे पोखरणार) आWण Rमजमाशीचा �ादभुाVव हो5याची शAयता 

अस9याने पालवीचे �कडींपासूनसंरnण कर5यासाठo लॅqबडासायहॅलोrीन ५ टAके �वाह) ६ Rम.ल). �कंवा िAवनोलफॉस २५ टAके �वाह) 

२५ Rम.ल). �@त १० Rलटर पा5यात Rमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा • पाऊसाची उघडीप आWण तापमानात वाढ संभवत अस9याने नारळ बागेस पाणी दे5याची Mयव7था करावी.  

dचकू फळधारणा • 'चकू बागेम\ये आतंर मशागत करावी तसेच गळलेल) फळे व पालापाचोळा गोळा कSन जाळून नXट करावेत .    

भाजीपाला 

रोपवा=टका 

पेरणी  • रkबी हंगामासाठo रोपे तयार कर5याकiरता वाफसा ि7थतीत जRमनीची मशागत कSन ३ मी. लांब X १ मी. cंद X १५ से.मी. उंची6या 

गाद)वाuयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शणेखत, ३५ wॅम यiुरया, १०० wॅम Rसगंल सुपर फॉ7फेट व २५ wॅम qयरेुट ओफ पोटेश 

Rमसळून भाजीपाला $बया5यांची पेरणी करावी. रोपांची मर रोगापासून संरnण कर5याकर)ता पेरणीपवूD ३ ते ४ Eदवस वाuयावर १ 

टAका बोडxRमyणाची Rभजवण करावी तसेच थायरम �कंवा कॅ]टन ३ wॅम �@त �कलो $बया5यास चोळावे. 

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस @नयRमत पाणी दे5याची Mयव7था करावी.  

कुकुटपालन  • पzयांचे वाढjया उXणतेपासून यो{य ते संरnण करावे. 

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

�शफारशीनसुारतयार कOन �साTरत करcयात आल*. 

अdधक मा=हतीसाठR नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराjk शासनाचे कृषी अdधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 



 


