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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

>दनांक १९ ते २१ ऑJटोबर, २०१९  दरNयान तरुळक >ठकाणी मOयम ते जाPत PवQपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा>दत राह*ल. >दनांक १८ ते २४ 

ऑJटोबर, २०१९ साठR क कण "वभागासाठR पज�Tयमानाचा "वPताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेKा जाPत राह*ल. सामाTय फरक वनPपती XनदYशांक (NDVI) नसुार 

रायगड िज-^यामOये वनPपती XनदYशांक मOयम PवQपाचा आ�ण �मा�णत पज�Tयमान XनदYशांक (SPI) नसुार मOयम ओलावा िPथती दश�"वcयात आल* आहे. 

 

"पक अवPथा कृ"ष स-ला 

भात दाणे भरणे 

ते पJव 

अवPथा 

• गरवे भात दाणे भर3या4या अव5थेत अस7याने भात खाचरात पा3याची पातळी ५ स;.मी. पय<त ठेवावी. >नमगरवे भात प?व होव ू

लाग7यास कापणी पवूA ८-१० Cदवस भात खाचरातील पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• पढु)ल तीन Cदवस मGयम ते जा5त 5वIपा4या पाऊसाची श?यता अस7याने तयार भात �पकाची कापणी पढेु ढकलावी. 

आबंा 

 

पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आLंया4या नवीन येणाMया पालवीवर तडुतडु,े श;डे पोखरणार) आNण Oमजमाशीचा �ादभुाPव हो3याची 

श?यता अस7याने पालवीचे �कडींपासून संरQण कर3यासाठR लॅTबडासायहॅलोUीन ५ ट?के �वाह) ६ Oम.ल). �कंवा ि?वनोलफॉस 

२५ ट?के �वाह) २५ Oम.ल). �>त १० Oलटर पा3यात Oमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, काज4ूया नवीन येणाMया पालवीवर ढेक3या व फुल�कडीचा �ादभुाPव हो3याची श?यता अस7याने 

पालवीचे �कडींपासून संरQण कर3यासाठR नवीन पालवी फुट3या4या वेळी मोनोZोटोफॉस ३६ ट?के �वाह) १५ Oम.ल). �कंवा 

लॅTबडासायहॅलोUीन ५ ट?के �वाह) ६ Oम.ल). �>त १० Oलटर पा3यात Oमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

भाजीपाला 

रोपवा>टका 

पेरणी  • रLबी हंगामासाठR रोपे तयार कर3याक[रता वाफसा ि5थतीत जOमनीची मशागत कIन ३ मी. लांब X १ मी. ]ंद X १५ से.मी. 

उंची4या गाद)वा^यावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ `ॅम य[ुरया, १०० `ॅम Oसगंल सुपर फॉ5फेट व २५ `ॅम Tयरेुट 

ओफ पोटेश Oमसळून भाजीपाला $बया3यांची पेरणी करावी. रोपांची मर रोगापासून संरQण कर3याकर)ता पेरणीपवूA ३ ते ४ Cदवस 

वा^यावर १ ट?का बोडbOमcणाची Oभजवण करावी तसेच थायरम �कंवा कॅdटन ३ `ॅम �>त �कलो $बया3यास चोळावे. 

• भाजीपाला रोपवाट)केस >नयOमत पाणी दे3याची eयव5था करावी.   

• >टप :  फवारणी पाऊसाची उघडीप असताना करावी. 

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

�शफारशीनसुारतयार कQन �साUरत करcयात आल*. 

अiधक मा>हतीसाठR नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराjk शासनाचे कृषी अiधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


