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   मागील हवामान आठवडा सारांश 
( दनांक ०४/०७/२०२० ते १०/०७/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पूवानुमान  
( दनांक ११/०७/२०२० सकाळी ८:३० पासून १५/०७/२०२० 
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पाऊस ( ममी) मागील आठवडयातील पाऊस ( ममी) १/१/२०२० पासून आजपयत पाऊस ( ममी) गे या वष चा 
३३६.८ ७९२.२ ५१९७.२ 

हवामान पूवानुमान कृ ष स ला 
दनांक ११ ते १५ जलुै, २०२० दर यान रायगड िज यात बहुतांश ठकाणी म यम व पा या पाऊसाची श यता आहे. 

इशारा:  दनांक ११ ते १४ जलुै २०२० दर यान िज यातील तुरळक (१ कंवा २) ठकाणी जोरदार पाऊस पड याची श यता आहे.  
व ता रत ेणी अंदाजानुसार (ईआरएफएस) कोकण वभागात दनाकं १५ ते २१ जलुै २०२० दर यान सरासर पे ा जा त पाऊसाची श यता आहे. 

पक अव था कृ ष स ला 
खर प भात  पुनलागवड  लावणीनंतर प ह या ३० दवसांपयत भात खाचरात पा याची पातळी २.५ त े५ स.मी. पयत नयं त करावी. 

 भात पुनलागवडीची कामे पूण क न यावीत. पुनलागवड करावया या खाचराम ये चखलणी करावी. चखलणी या 
वेळेस पाऊसाची ती ता कमी असताना एकर  ३५ क. ॅ. यु रया, १२५ क. ॅ. सगंल सपुर फो फेट आ ण ३४ क. ॅ. 
युरेट ऑफ पोटश खत े मसळाव.े एकर  २ टन गर पु पाचा पाला चखलणी या वेळीस द यास ५० ट के न  खताची 

(यु रया) मा ा कमी क न यावी. हळ या भात जातीसंाठ  २० ते २१ दवसांची आ ण नमगर या व गर या जातींसाठ  
२७ त े३० दवसांची तसेच १२ त े१५ स.मी. उंचीची आ ण पाच त ेसहा पाने फुटले या रोपांची पुनलागवड करावी.  

 भात पकाची पुनलागवड १५ X १५ स.मी. (हळ या जातींसाठ ) कंवा २० X १५ स.मी. ( नमगर या व गर या 
जातींसाठ ) अतंरावर करावी. लावणी सरळ आ ण उथळ २.५ त े३.५ स.मी. खोल करावी. उथळ लावणी के याने फुटवे 
चांगले येतात. एका चडुाम ये दोन त ेतीन रोपे लावावीत आ ण संकर त भातासाठ  एका ठकाणी एकच रोप लावावे.  

 बांधावर ल खेक यां या नयं णासाठ  वषार  आ मषाचा वापर क न खेक याचं े नयं ण कराव.े १ कलो शजले या 
भाताम ये ७५ ट के पा यात मसळणार  ॲ सफेट पावडर ७५ ॅम टाकून वषार  अ मष तयार कराव.े या म णा या 
साधारणपण े१०० गो या तयार क न येक बळा या आत त डाशी एक गोळी ठेवावी व बीळ बुजवावे, दसु या दवशी 
जी बळे उकरल  जातील अशा बळात परत आ मष वापरावे. वषार  आ मषाचा वापर सां घकर या व एकाच वेळी 
के यास खेक याचं े नयं ण कर यास मदत होईल. (सूचना: सदर क टकनाशकास लेबल लमे नाह ). 

नागल  पुनलागवड  पाऊसाची ती ता कमी असताना नागल  पकाची पुनलागवडीची कामे हाती यावीत. पुनलागवडी या वेळेस एकर  ३५ 
क. ॅ. यु रया आ ण १०० क. ॅ. सगंल सुपर फो फेट खताची मा ा फोकून न देता ठ यातून दयावी. रोपे उतारा या 
आड या दशेन ेठ बा प दतीने उथळ आ ण उभी लावावीत. ३० दवसांची रोपे एका ठ यात दोन या माणे दोन ओळीत 
२० स.मी. आ ण दोन रोपात १५ स.मी. अंतर ठेवून लावावीत. 

आंबा  वाढ ची अव था  ढगाळ पावसाळी वातावरणामुळे आं या या नवीन आले या कोव या पालवीवर करपा रोगाचा ादभुाव दसून ये याची 
श यता अस याने ादभुाव दसून येत अस यास नयं णासाठ  थायो फनेट म थल पा. व.भु. ०.१ ट के १० ॅम त 
१० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 

 नसग च वादळातील नुकसान त आंबा बागेमधील पुन था पत झाडाचंे बुरशीज य रोगापासून आ ण खोड कडी 
पासून संर ण कर यासाठ  १ ट का बोड म ण आ ण कलोरपायर फॉस २०% वाह  २ म. ल . त लटर पा यात 
मसळून वतं  ावणाची दसुर  फवारणी करावी.  

काजू   वाढ ची अव था  नसग च वादळातील नुकसान त काजू बागेमधील पुन था पत झाडांचे बुरशीज य रोगापासून आ ण खोड कडी 
पासून संर ण कर यासाठ  १ ट का बोड म ण आ ण कलोरपायर फॉस २०% वाह  २ म. ल . त लटर पा यात 
मसळून वतं  ावणाची दसुर  फवारणी करावी.  



वांगी  वाढ ची अव था  वांगी पकास न  खताची दसुर  मा ा एकर  ४३ क. ॅ. यु रया  रोपां या पुनलागवडीनंतर ३ त े५ आठव यानी दे यात 
यावी.  

हळद   वाढ ची अव था   हळद पकास न  खताची प हल  मा ा एकर  ३५ क. ॅ. यु रया लागवडीनंतर ६ आठव यानी दे यात यावी. खते 
हळद या ओळीलगत चर घेऊन यात टाकून मातीने झाकून यावीत. 

दभुती जनावरे/ 
शे या  

-  पावसा या या दवसात जनावरांम ये जंताचा ादभुाव हो याची श यता असत ेयावेळी जनावरांना पातळ सडंास होण,े 
खाणे कमी होण ेतसेच वजन घटणे अशी ल णे दसून येतात. जतंाचा ादभुाव झा यास नयं णासाठ  फेबडाझॉल ५ 
म. ॅम कंवा अलबडाझॉल ७.५ म. ॅम त कलो वजनास या माणात औषध दे यात यावे. 

टप: पाऊसाची ती ता कमी असताना खत े यावीत तसेच क टकनाशका या व बुरशीनाशका या फवार या करा यात. पाऊसात ावण पानांवर चकटून राह यासाठ  
फवारणी या ावणात ि टकर मसळून फवारणी करावी.  

सदर कृ ष स ला प का डॉ. बाळासाहेब सावंत 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  शासनाच ेकृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा 
 


