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हवामान सारांश 
हवामान अदंाज  ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अदंाजानुसार र ना गर  िज यातील ब याच ठकाणी दनांक १० त े

१४ ऑ टोबर, २०२० दर यान हल या ते म यम व पा या पाऊसाची श यता असनू आकाश ढगाळ राह ल. 
इशारा दनांक ९ त े१३ ऑ टोबर, २०२० दर यान र ना गर  िज यातील तुरळक ठकाणी वजेचा कडकडाट आ ण मेघगजनेसह पाऊस पड याची 

श यता असून दनांक १२ आ ण १३ ऑ टोबर, २०२० रोजी तुरळक ठकाणी जोरदार पाऊसाची श यता वत व यात आल  आहे. 
पाऊसाचा व ता रत 

ेणी अंदाज  
व ता रत ेणी अदंाजानुसार (ईआरएफएस) कोकण वभागात दनांक १४ त े २० ऑ टोबर, २०२० दर यान सरासर पे ा जा त 
पाऊसाची श यता आहे. 

 
पक अव था हवामान अंदाजावर आधा रत कृ ष स ला 

खर प भात  दाणे भरण ेअव था 
(गर या जाती), 
दाणे भरण ेते 

प वता  अव था 
( नमगर या जाती) 

आ ण प वता 
अव था (हळ या 

जाती)  

 ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या इशा यानुसार िज यातील तुरळक ठकाणी १२ आ ण १३ 
ऑ टोबर, २०२० रोजी जोरदार पाऊसाची श यता वतवल  अस याने श य अस यास या दवशी भात कापणीची काम े
हाती घेव ूनये.   

 हवामान अंदाजानुसार हल या त े म यम पाऊसाची श यता असनू परती या पाउसा या कालावधीत  सवसाधारणपण े
सं याकाळी पाऊस पड याची श यता असत ेयासाठ  तयार झाले या भात पकाची  कापणी सकाळ या वेळेस “वैभव” 
व या या सहा याने ज मनीलगत क न लगेचच मळणी करावी आ ण उ पाद त पक कोर या आ ण सुर त ठकाणी 
वाळ व यासाठ  पस न ठेवावे.  

 आभासमय काजळी या बुरशीज य रोगामुळे भाता या ल याच े पांतर काळसर हर या रंगा या मखमल  गाठ ंम ये होवून 
ल बीतील काह  दाणेच रोग त होतात. अशा कारे गाठ  दसून येत अस यास भात कापणी पूव  अशा ल या गोळा 
क न न ट करा यात.   

 पकाची कापणी ज मनीलगत करावी तसेच कापणीनंतर शतेाची नांगरट क न ध कटे काढून न ट करावीत. यामुळे पुढ ल 
हंगामात खोड कड आ ण नळे भुगंेरे याचा ादभुाव कमी हो यास मदत होईल. 

 गरव ेभात दाण ेभर या या अव थेत अस याने खाचरात पा याची पातळी ५ स.मी. नयं त करावी. तसेच नम गरव े
भात प व झाले अस यास कापणीपूव  ८ त े१० दवस खाचरातील पा याचा नचरा हो याची यव था करावी.     

 पाऊसाची उघडझाप आ ण तापमानात वाढ संभवत अस याने माळज मनीवर असले या हळ या जाती या भात पकावर 
ल कर  अळीचा ादभुाव हो याची श यता अस याने तयार झाले या हळ या भात पकाची व रत कापणी करावी. तसेच 
भात कापणी नंतर ज मनीची खोल नांगरणी करावी यामुळे कडीचे सु ताव थतेील कोष न ट हो यास मदत होईल.  

नागल   
(नाचणी) 

दाणे भरण ेते 
प वता  

 हवामान अंदाजानुसार हल या त ेम यम पाऊसाची श यता अस याने कापणीस तयार झाले या नागल  पकाची कणस े
सकाळ या वेळेस व याने कापून कोर या आ ण सुर त ठकाणी वाळ व यासाठ  पस न ठेवावे आ ण वाळ या नंतर 
मळणी करावी. 

आंबा  वाढ ची अव था  हवामान अंदाजानुसार पाऊसाची उघडझाप आ ण तापमानात वाढ सभंवत अस याने आं याला पालवी फुट यासाठ  पोषक 
वातावरण आहे. यामुळे नवीन येणा या पालवीचे तुडतुड े आ ण मज माशी या ादभुावापासून संर ण कर यासाठ  
डे टामे ीन २.८% वाह  ९ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. आंबा बागेतील गवत, रोग त 



फां या काढून बागेची साफसफाई करावी आ ण नंतर क टकनाशकाची फवारणी यावी. 
 अधनूमधून पडणारा पाऊस आ ण यामुळे होणा या आ ततेील बदलामुळे आं या या कोव या पालवीवर करपा रोगाचा 

ादभुाव दसून ये याची श यता अस याने नयं णासाठ  १ ट के बोड म णाची कंवा काब डॅ झम १२% + म कोझेब 
६३% या संयु त बुरशीनाशकाची १० ॅम त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 

 आं याला मोहोर ये यासाठ  झाडा या मुळांना ताण बसण े आवश य असते. यासाठ  बागतेील गवत काढून बागेची 
साफसफाई लवकरात लवकर पणू करावी जेण ेक न आंबा बागतेील ज मनीम ये असलेल ेपा याच े माण लवकर कमी 
होवून झाडाला ताण बस यास मदत होईल.  

 वाढते तापमान, पावसा या या तुलनेने कमी होणार  आ ता, ज मनीत उपल ध असललेा ओलावा जु या अनु पा दत 
आ ण घन लागवड केले या आंबा कलमांची छाटणी कर यास उ म आहे.  घन लागवड (५ x ५ मी. कंवा ६ x ४ मी.) 
असले या आंबा बागांम ये सु वाती या काळापासून नय मत छाटणी करावी. या म ये उंची कमी करणे, फां या 
एकमेकांम ये गे या अस यास छाटण ेआ ण वाळले या फां या काढून टाकणे या गो ट ंचा अतंभाव करावा. घन लागवड 
असले या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं या अंतरा या ८०% इतक  ठेवावी. 

 पारंपा रक प दतीने लागवड केले या आंबा बागेम ये जु या अनु पा दत झाडांची म य फांद  छाटणी व इतर म यम 
फां याचंी वरळणी करावी. खूप जु या आ ण उंच झाडांची छाटणी बुं यापासून दोन ततृीयांश उंचीवर  करावी व कमी 
वया या आ ण कमी उंची या झाडांची छाटणी १२ त े१५ फुट उंचीवर करावी. छाटणी केले या झाडांवर लोरोपायर फॉस 
क टकनाशक ५ म. ल . त लटर पाणी या माणात संपूण झाडावर फवा न झाड भजवून यावे तसेच क टकनाशकाच े
ावण छाटणी केले या झाडां या मुळांम ये देखील ओताव.े यानंतर १ लटर डांबरा या ावणाम ये ५ ॅम बा व ट नची 

भुकट  मसळून कापले या फां यां या भागावर लावाव.े छाटणी के यानंतर सु वाती या काळात झाडाला १० त े १५ 
दवसां या अंतराने १५० ते २०० लटर पाणी यावे. नवीन फुटवे आ यानंतर दोन आठव यानंी ३ त े५ फुटवे ठेवून नवीन 
फुट याचंी वरळणी करावी. प हल  वरळणी के यानंतर, छाटणी केले या भागापासून खाल  फुटवे ये यास सुरवात 
झा यावर दर एक फुटावर एक या माणे खोडा या सव बाजूला फुटवे ठेवून इतर फुटवे काढून टाकावेत.  

काज ू वाढ ची अव था  पाऊसाची उघडझाप आ ण तापमानात वाढ संभव याची श यता अस याने, काजू या नवीन येणा या पालवीवर ढेक या (ट  
मो क टो बग) कडीचा ादभुाव दसून ये याची श यता आहे. क ड पालवीतील रस शोषून घेत े यामुळे नवीन पालवी 
सुकून जाते. नयं णासाठ  मोनो ोटोफॉस ३६ ट के वाह  १५ म.ल . कंवा लॅ बडासायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ६ म.ल . 
त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. (ट प: कटकनाशकास लेबल लमे नाह त). काजू बागेतील गवत, 

रोग त फां या काढून बागेची साफसफाई करावी आ ण नंतर क टकनाशकाची फवारणी यावी. 
 काजू बागेम ये गवत काढून बागेची साफसफाई करावी जणेेक न काजूवर ल ढेक या कडीचा ादभुाव कमी हो यास मदत 
होईल. 

नारळ  फळधारणा  नारळावर ल इर ओफाईड कोळी या ादभुावामुळे फळा या देठाखाल या भागात पांढरट, पवळे, कोणी च टे दसून येतात 
व नंतर च टे वाढत जाऊन कोणी आकाराच ेहोतात. ादु भत भागावर ल फळांच ेआवरण तडकते प रणामी नारळ लहान 
राहतात तसेच लहान फळांची गळ होते. कडी या नयं णासाठ  ५ ट के कडू नबंयु त (अझाडीरा ट न) क टकनाशक ७.५ 
म.ल . सम माणात पा यात मसळून मुळा वारे ऑ टोबर ते नो हबर म ह यात यावे. औषध द यानंतर ४५ 
दवसापयत नारळ काढू नयेत. या शवाय नारळावर १ ट का कडु नबंयु त क टकनाशक ( नमाझोल) ४ म. ल . ती लटर 
पा यातून नारळा या घडावर पडेल अशी फवारणी करावी. फवारणी कर यापूव  सव कड त व तयार नारळ काढून 
यावेत. पडलेल ेफळे, फुलोरा गोळा क न न ट करावेत.    

 पाऊसाची उघडझाप आ ण तापमानातील वाढ यामुळे नारळावर गोज च ाकार पांढर  माशीचा ादभुाव दसून ये याची 
श यता असनू या कडीची प ल ेआ ण ौढ पानां या खाल ल बाजूस राहून रस शोषण करतात. तसेच माशी गोड चकट 

ाव सोडत अस याने यावर वातावरणातील बुरशीची वाढ होवून पाने काळी पडलेल  दसतात. या कडी या 
यव थापनासाठ  माडावर ५० म.ल . कडू लबं तले (०.५ ट के वाह ) ती १० लटर पाणी या माण े१५ दवसां या 
अतंराने तीन फवार या ेशर पंपाने करा यात. लहान रोपांवर या कडीचा ादभुाव दसून येत अस यास यावर 
इ मडा लो ीड १७.८ वाह  ३ म.ल . त १० लटर पा यातून फवारणी करावी.  

क लगंड   पूव तयार    क लगंडाची लागवड कर यास हवामान उ म अस याने ज मनी या मशागतीची कामे सु  करावीत.  
भडी  पूव तयार   भडी पका या लागवडीसाठ  ज मनी या मशागतीची कामे सु  करावीत.  
दभुती 
जनावरे/ 
शे या  

-  ाय मन कॉगो हेमोरायिजक फवर या वषाणूज य रोगाचा सार जनावरांना गोचीडापासून हो याची श यता अस याने 
जनावरां या गो यात वछता राखावी तसेच गोचीड नयं णासाठ  पश ूवै यकांचा स ला घेवून उपाय योजना करा यात. 

 फुलो यावर असले या हरवा चा याची मुरघास प धतीने साठवण करावी. यासाठ  येक  १०० कलो बार क तुकड े
केले या गवतावर ५ त े ६ लटर पा याम ये तयार केलेल े ावण (२ क. गूळ + अधा क. यु रया + १ क. मीठ) 
शपडावे. या केले या गवताचे थर रचून बाजारात सहज उपल ध असले या लाि टक सायलो पणू भरावते. पाउस 
आ ण उ णत े पासून संर णासाठ  सायलो शेड म ये ठेवावते. अशा प धतीने २-३ म ह याम ये मुरघास जनावरांना 
खा यासाठ  तयार होतो. 

कुकुटपालन   -  मांसासाठ  आ ण अडंी उ पादनासाठ  नवीन प ी पाळ यासाठ  यो य कालावधी अस याने प लांची उपल धता करावी. 
प ले अं यातून बाहेर पड यानंतर सहा या आठव यापयत यानंा यो य तापमानाची आ ण संर णाची गरज असत े
यासाठ  प ले आणावया या आधी ुडर तयार क न ठेवावे. डुरचे तापमान साधारणत: ३० ते ३५ अशं सेि शयस अस े
ठेवावे. प ल ेआण यावर यानंा ुडर म ये ठेवून पसरट भां याम ये भरडलेला मका यावा तसेच पा याच ेपसरट भांड े
ठेवावे.           

टप: पाऊसाची उघडीप असताना खत े यावीत तसेच क टकनाशका या व बुरशीनाशका या फवार या करा यात. पाऊसात ावण पानावंर चकटून राह यासाठ  



फवारणी या ावणात ि टकर मसळून फवारणी करावी.  
सदर कृ ष स ला प का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ ष व यापीठ, दापोल  येथील ामीण कृ ष मौसम सेवा योजनेतील त  स मती या 

शफारशीनुसार तयार क न सा रत कर यात आल . 
अ धक मा हतीसाठ  नजीक या कृषी व यापीठाच ेक  कंवा महारा  शासनाचे कृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा 

 


