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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

>दनांक २६ ते ३० ऑJटोबर, २०१९ रोजी तरुळक >ठकाणी हलJया NवOपाGया पाऊसाची शJयता असनू वाLयाGया वेगामPये वाढ सभंवते तसेच आकाश 

मेघाGछा>दत राह*ल. >दनांक २५ ते ३१ ऑJटोबर, २०१९ साठS क कण "वभागासाठS पज�Tयमानाचा "वNताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेKा जाNत राह*ल. सामाTय 

फरक वनNपती XनदYशांक (NDVI) नसुार पालघर िज-^यामPये वनNपती XनदYशांक मPयम NवOपाचा आ�ण �मा�णत पज�Tयमान XनदYशांक (SPI) नसुार मPयम 

ओलावा िNथती दश�"वcयात आल* आहे. 

"पक अवNथा कृ"ष स-ला 

भात पJव 

अवNथा 

• पढु)ल पाच 7दवस हल9या :व;पा<या पाऊसाची श9यता अस?याने पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले?या भात �पकाची 

सकाळGया वेळेस जDमनीलगत कापणी व मळणी क;न भात सुरGHत 7ठकाणी सुकJयासाठK पस;न ठेवावे.  

आबंा 

 

पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आMंया<या नवीन पालवीवर करपा रोगाचा �ादभुाNव 7दसनू येJयाची श9यता अस?याने �ादभुाNव 

7दसनू आ?यास Oनय%ंणासाठK १ ट9का बोडQDमRण �कंवा ०.१ ट9का काबSTडाझीम १० Uॅम �ती १० Dल. पाJयात Dमसळून 

फवारावे. 

• 7दनांक २६ ते २८ दरWयान वाXयाचा वेगात वाढ सभंवत अस?याने नवीन लागवड केले?या कलमांना काठKचा आधार Yयावा. 

• ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आMंया<या नवीन येणाXया पालवीवर तडुतडु,े शZडे पोखरणार) आ[ण Dमजमाशीचा �ादभुाNव होJयाची 

श9यता अस?याने पालवीचे �कडींपासून संरHण करJयासाठK लॅWबडासायहॅलो\ीन ५ ट9के �वाह) ६ Dम.ल). �कंवा ि9वनोलफॉस 

२५ ट9के �वाह) २५ Dम.ल). �Oत १० Dलटर पाJयात Dमसळून पाऊसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा • 7दनांक २६ ते २८ दरWयान वाXयाचा वेगात वाढ सभंवत अस?याने नवीन लागवड केले?या नारळा<या रोपांना काठKचा आधार 

दयावा.  

• >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 कOन �साUरत करcयात आल*. 

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

 


