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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक २३ ते २५ ऑJटोबर, २०१९ दरNयान तरुळक =ठकाणी हलJया OवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा=दत राह*ल.  

=दनांक २५ ते ३१ ऑJटोबर, २०१९ साठQ क कण "वभागासाठQ पज�Sयमानाचा "वOताTरत Uेणी अदंाज हा सामाSयपेKा जाOत राह*ल. सामाSय फरक वनOपती 

WनदXशांक (NDVI) नसुार पालघर िज-]याम^ये वनOपती WनदXशांक म^यम OवPपाचा आ�ण �मा�णत पज�Sयमान WनदXशांक (SPI) नसुार सौNय ओलावा िOथती 

दश�"वdयात आल* आहे. 

"पक अवOथा कृ"ष स-ला 

भात दाणे भरणे 

ते पJव 

अवOथा 

• 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 भात �पकाची सकाळGया वेळेस “वभैव” 

�वPया6या सहाQयाने जRमनीलगत कापणी कSन लगेच मळणी कSन साठवणी अगोदर २ ते ३ उTहे देऊन धाTय वाळवावे.  

आबंा 

 

पालवी • खोड�कडी6या �ादभुाUबाकडे बागेतील झाडांची @नयRमत पाहणी करावी. ह) कVड झाडाची साल पोखSन आतील गाभा खाते. 

खोड�कडीचा �ादभुाUव Eदसनू आ9यास @नय%ंणासाठW १५ एम. एम. पटाशी6या सहाQयाने �ादRुभUत साल काढून झाडातील खोड 

�कडीला बाहेर काढून माYन टाकावे. नतंर हा भाग Aलोरपायर)फॉस २० टAके �वाह) ५ Rम. ल). �ती १ Rलटर या �माणात 

[ावण तयार कSन �ादRुभUत भाग [ावणाने चांगला Rभजवावा �कंवा Aलोरपायर)फॉस २० टAके �वाह) १० Rम. ल). + ५० Rम.ल). 

रॉकेल खोडकVडी6या @छ[ाम^ये ओतावे. 

• ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आं̀ या6या नवीन येणाaया पालवीवर तडुतडु,े श=डे पोखरणार) आbण Rमजमाशीचा �ादभुाUव हो5याची 

शAयता अस9याने पालवीचे �कडींपासून संरcण कर5यासाठW लॅeबडासायहॅलोfीन 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 • नारळा वर)ल सhiया भुंjया6या @नयं%णासाठW शAय असतील तेवढया अPया कोयती6या सहाQयाने काढून टाकाkयात तसेच 

खोडावर १ मीटर उंचीवर 'गरमीटा6या सहाQयाने १५ ते २० से.मी. खोल @तरपे भोक पाडून lयाम^ये २० Rम.ल). ३६ टAके 

मोनोmोटोफॉस �वाह) कVटकनाशक नरसाPया6या सहाQयाने ओतावे आbण भोक Rसम=ट6या सहाQयाने बदं करावे.    

भाजीपाला 

रोपवा=टका 

रोप अवOथा  • र`बी भाजीपाला रोपवाट)केतील रोपां6या जोमदार वाढ)साठW पेरणीनतंर १५ Eदवसांनी �lयेक वाnयास ५० oम यpुरयाची मा% 

qयावी.   

• =टप :  फवारणी पाऊसाची उघडीप असताना करावी. 

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

�शफारशीनसुारतयार कPन �साTरत करdयात आल*. 

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

 


