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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक २३ ते २७ ऑJटोबर, २०१९ दरNयान तरुळक =ठकाणी हलJया ते मOयम PवQपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा=दत राह*ल.  

=दनांक २५ ते ३१ 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 Bदवस भात खाचरातील पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• पढु)ल पाचह) Bदवस पाऊसाची श?यता अस7याने भात �पकाची कापणी पढेु ढकलणे श?य अस7यास पढेु ढकलावी, कापणी पढेु 

ढकलणे श?य नस7यास पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले7या भात �पकाची सकाळGया वेळेस जKमनीलगत कापणी कLन 

सुरMNत Bठकाणी साठवणूक करावी. 

आबंा 

 

पालवी • खोड�कडी4या �ादभुाOबाकडे बागेतील झाडांची >नयKमत पाहणी करावी. ह) कPड झाडाची साल पोखLन आतील गाभा खाते. 

खोड�कडीचा �ादभुाOव Bदसनू आ7यास >नय%ंणासाठR १५ एम. एम. पटाशी4या सहाTयाने �ादKुभOत साल काढून झाडातील खोड 

�कडीला बाहेर काढून माUन टाकावे. नतंर हा भाग ?लोरपायर)फॉस २० ट?के �वाह) ५ Kम. ल). �ती १ Kलटर या �माणात 

Wावण तयार कLन �ादKुभOत भाग Wावणाने चांगला Kभजवावा �कंवा ?लोरपायर)फॉस २० ट?के �वाह) १० Kम. ल). + ५० Kम.ल). 

रॉकेल खोडकPडी4या >छWामZये ओतावे. 

• ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आ\ंया4या नवीन येणा]या पालवीवर तडुतडु,े श;डे पोखरणार) आ^ण Kमजमाशीचा �ादभुाOव हो3याची 

श?यता अस7याने पालवीचे �कडींपासून संरNण कर3यासाठR लॅ`बडासायहॅलोaीन ५ ट?के �वाह) ६ Kम.ल). �कंवा ि?वनोलफॉस 

२५ ट?के �वाह) २५ Kम.ल). �>त १० Kलटर पा3यात Kमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, काज4ूया नवीन येणा]या पालवीवर ढेक3या व फुल�कडीचा �ादभुाOव हो3याची श?यता अस7याने 

पालवीचे �कडींपासून संरNण कर3यासाठR नवीन पालवी फुट3या4या वेळी मोनोdोटोफॉस ३६ ट?के �वाह) १५ Kम.ल). �कंवा 

लॅ`बडासायहॅलोaीन ५ ट?के �वाह) ६ Kम.ल). �>त १० Kलटर पा3यात Kमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

• खोड�कडी4या (रोठा4या) �ादभुाOबाकडे बागेतील झाडांची >नयKमत पाहणी करावी. ह) कPड झाडाची साल पोखLन आतील गाभा 

खाते. �कडीचा �ादभुाOव मुgयत: खोडावर तसेच उघडी मुळे यावर Bदसनू येतो. खोड�कडीचा �ादभुाOव Bदसनू आ7यास 

>नय%ंणासाठR १५ एम. एम. पटाशी4या सहाTयाने �ादKुभOत साल काढून झाडातील खोड �कडीला (रोठयाला) बाहेर काढून माUन 

टाकावे. नतंर हा भाग ?लोरपायर)फॉस २० ट?के �वाह) ५ Kम. ल). �ती १ Kलटर या �माणात Wावण तयार कLन �ादKुभOत भाग 

Wावणाने चांगला Kभजवावा �कंवा ?लोरपायर)फॉस २० ट?के �वाह) १० Kम. ल). + ५० Kम.ल). रॉकेल खोडकPडी4या >छWामZये 

ओतावे. झाडाला इजा झा7यास बोडi पे5ट लावनू जखम झाकावी. 

नारळ  फळधारणा • नारळा वर)ल सjkया भुंlया4या >नयं%णासाठR श?य असतील तेवढया अmया कोयती4या सहाTयाने काढून टाकाnयात तसेच 

खोडावर १ मीटर उंचीवर 'गरमीटा4या सहाTयाने १५ ते २० से.मी. खोल >तरपे भोक पाडून oयामZये २० Kम.ल). ३६ ट?के 

मोनोdोटोफॉस �वाह) कPटकनाशक नरसाmया4या सहाTयाने ओतावे आ^ण भोक Kसम;ट4या सहाTयाने बदं करावे.    



भाजीपाला 

रोपवा=टका 

पेरणी  • र\बी हंगामासाठR रोपे तयार कर3याकpरता वाफसा ि5थतीत जKमनीची मशागत कLन ३ मी. लांब X १ मी. Uंद X १५ से.मी. 

उंची4या गाद)वाrयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ tॅम यpुरया, १०० tॅम Kसगंल सुपर फॉ5फेट व २५ tॅम `यरेुट 

ओफ पोटेश Kमसळून भाजीपाला $बया3यांची पेरणी करावी. रोपांची मर रोगापासून संरNण कर3याकर)ता पेरणीपवूA ३ ते ४ Bदवस 

वाrयावर १ ट?का बोडiKमuणाची Kभजवण करावी तसेच थायरम �कंवा कॅvटन ३ tॅम �>त �कलो $बया3यास चोळावे. 

• =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 

 


