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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

?दनांक २३ ते २७ ऑLटोबर, २०१९ दरPयान तरुळक ?ठकाणी मQयम RवSपाIया पाऊसाची शLयता असनू आकाश मेघाIछा?दत राह*ल.  

?दनांक २५ ते ३१ ऑLटोबर, २०१९ साठT क कण "वभागासाठT पज�Vयमानाचा "वRताWरत Xेणी अदंाज हा सामाVयपेMा जाRत राह*ल. सामाVय फरक वनRपती 

Zनद[शांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-`यामQये वनRपती Zनद[शांक मQयम RवSपाचा आ�ण �मा�णत पज�Vयमान Zनद[शांक (SPI) नसुार सौPय ओलावा िRथती 

दश�"वfयात आल* आहे.  

"पक अवRथा कृ"ष स-ला 

भात दाणे भरणे 

ते पLव 

अवRथा 

• गरवे भात दाणे भर5या6या अव7थेत अस9याने भात खाचरात पा5याची पातळी ५ स=.मी. पय>त ठेवावी. @नमगरवे भात पAव होव ू

लाग9यास कापणी पवूC ८-१० Dदवस भात खाचरातील पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• पढु)ल पाचह) Dदवस पाऊसाची शAयता अस9याने भात �पकाची कापणी पढेु ढकलणे शAय अस9यास पढेु ढकलावी, कापणी पढेु 

ढकलणे शAय नस9यास पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले9या भात �पकाची सकाळIया वेळेस जLमनीलगत कापणी कMन 

सुरNOत Dठकाणी साठवणूक करावी.  

आबंा 

 

पालवी • खोड�कडी6या �ादभुाPबाकडे बागेतील झाडांची @नयLमत पाहणी करावी. ह) कQड झाडाची साल पोखMन आतील गाभा खाते. 

खोड�कडीचा �ादभुाPव Dदसनू आ9यास @नय%ंणासाठR १५ एम. एम. पटाशी6या सहाTयाने �ादLुभPत साल काढून झाडातील खोड 

�कडीला बाहेर काढून माUन टाकावे. नतंर हा भाग Aलोरपायर)फॉस २० टAके �वाह) ५ Lम. ल). �ती १ Lलटर या �माणात 

Wावण तयार कMन �ादLुभPत भाग Wावणाने चांगला Lभजवावा �कंवा Aलोरपायर)फॉस २० टAके �वाह) १० Lम. ल). + ५० Lम.ल). 

रॉकेल खोडकQडी6या @छWामZये ओतावे. 

• ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आ\ंया6या नवीन येणा]या पालवीवर तडुतडु,े श=डे पोखरणार) आ^ण Lमजमाशीचा �ादभुाPव हो5याची 

शAयता अस9याने पालवीचे �कडींपासून संरOण कर5यासाठR लॅ`बडासायहॅलोaीन ५ टAके �वाह) ६ Lम.ल). �कंवा िAवनोलफॉस 

२५ टAके �वाह) २५ Lम.ल). �@त १० Lलटर पा5यात Lमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, काज6ूया नवीन येणा]या पालवीवर ढेक5या व फुल�कडीचा �ादभुाPव हो5याची शAयता अस9याने 

पालवीचे �कडींपासून संरOण कर5यासाठR नवीन पालवी फुट5या6या वेळी मोनोdोटोफॉस ३६ टAके �वाह) १५ Lम.ल). �कंवा 

लॅ`बडासायहॅलोaीन ५ टAके �वाह) ६ Lम.ल). �@त १० Lलटर पा5यात Lमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

• खोड�कडी6या (रोठा6या) �ादभुाPबाकडे बागेतील झाडांची @नयLमत पाहणी करावी. ह) कQड झाडाची साल पोखMन आतील गाभा 

खाते. �कडीचा �ादभुाPव मुgयत: खोडावर तसेच उघडी मुळे यावर Dदसनू येतो. खोड�कडीचा �ादभुाPव Dदसनू आ9यास 

@नय%ंणासाठR १५ एम. एम. पटाशी6या सहाTयाने �ादLुभPत साल काढून झाडातील खोड �कडीला (रोठयाला) बाहेर काढून माUन 

टाकावे. नतंर हा भाग Aलोरपायर)फॉस २० टAके �वाह) ५ Lम. ल). �ती १ Lलटर या �माणात Wावण तयार कMन �ादLुभPत भाग 

Wावणाने चांगला Lभजवावा �कंवा Aलोरपायर)फॉस २० टAके �वाह) १० Lम. ल). + ५० Lम.ल). रॉकेल खोडकQडी6या @छWामZये 

ओतावे. झाडाला इजा झा9यास बोडj पे7ट लावनू जखम झाकावी. 

नारळ  फळधारणा • नारळा वर)ल सklया भुंmया6या @नयं%णासाठR शAय असतील तेवढया अnया कोयती6या सहाTयाने काढून टाकाoयात तसेच 

खोडावर १ मीटर उंचीवर 'गरमीटा6या सहाTयाने १५ ते २० से.मी. खोल @तरपे भोक पाडून pयामZये २० Lम.ल). ३६ टAके 

मोनोdोटोफॉस �वाह) कQटकनाशक नरसाnया6या सहाTयाने ओतावे आ^ण भोक Lसम=ट6या सहाTयाने बदं करावे.    



भाजीपाला 

रोपवा?टका 

पेरणी  • र\बी हंगामासाठR रोपे तयार कर5याकqरता वाफसा ि7थतीत जLमनीची मशागत कMन ३ मी. लांब X १ मी. Uंद X १५ से.मी. 

उंची6या गाद)वाsयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ uॅम यqुरया, १०० uॅम Lसगंल सुपर फॉ7फेट व २५ uॅम `यरेुट 

ओफ पोटेश Lमसळून भाजीपाला $बया5यांची पेरणी करावी. रोपांची मर रोगापासून संरOण कर5याकर)ता पेरणीपवूC ३ ते ४ Dदवस 

वाsयावर १ टAका बोडjLमvणाची Lभजवण करावी तसेच थायरम �कंवा कॅwटन ३ uॅम �@त �कलो $बया5यास चोळावे. 

• कLलगंडाची लागवड सर) पxतीने २ x ०.५० मी. अतंरावर करावी. लागवडी6या वेळेस १.५ �कलो शेणखत, ११ uॅम यqुरया, ३२ 

uॅम Lसगंल सुपर फॉ7फेट आ^ण १० uॅम `यरेुट ऑफ पोटाश �ती आnयास खताची मा%ा zयावी तसेच संकर)त कLलगंडाला 

लागवडी6या वेळेस २ �कलो शणेखत, २० uॅम यqुरया, ३२ uॅम Lसगंल सपुर फो7फेट आ^ण १७ uॅम `यरेुट ऑफ पोटाश �ती 

आnयास खताची मा%ा zयावी. 

• ?टप :  फवारणी पाऊसाची उघडीप असताना करावी. 

सदर कृ"ष स-ला पghका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल*येथील iामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तj स�मतीIया 

�शफारशीनसुारतयार कSन �साWरत करfयात आल*. 

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


