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हवामान सारांश /इशारा 
हवामान 
अंदाज  

ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अदंाजानुसार र ना गर  िज यामधील तुरळक  
ठकाणी दनांक १३ ते १४ ऑ टोबर, २०२१ दर यान हल या पाऊसाची आ ण दनांक १५ ते १७ ऑ टोबर, २०२१ 
दर यान हवामान कोरडे राह याची श यता असून कमाल तापमानात वाढ संभवते. 

इशारा र ना गर  िज यातील तुरळक ठकाणी दनांक १२ ऑ टोबर दर यान मेघगजना, वजचेा कडकडाट, आ ण 
वेगा या वा यासह (३०-४० क.मी. ती तास) पाऊसाचा इशारा दे यात आला आहे. 

व ता रत 
ेणी अंदाज  

व ता रत ेणी अंदाजानुसार (ईआरएफएस) कोकण वभागात दनांक १७ ते २३ ऑ टोबर, २०२१ दर यान 
पाऊसाच े माण, कमाल व कमान तापमान सरासर  इतके राह याची श यता आहे. 

हवामान अंदाजावर आधार त कृ ष स ला 
पक अव था कृ ष स ला 

सामा य स ला --  दनांक १२ ऑ टोबर, २०२१ रोजी िज यातील तुरळक ठकाणी वजेचा कडकडाट, 
मेघगजना आ ण वेगा या वा यासह पाऊसाचा इशारा दे यात आला अस याने गाई, 
हैशी इ. जनावरे झाडाखाल  न बांधता सुर त ठकाणी पा या या ठकाणापासून दरू 

बांधावेत. 
वशेष स ला --  तापमानात वाढ हो याची श यता अस याने भाजीपाला पके, हळद लागवड, नवीन 

फळबाग लागवड तसेच चकू, नारळ, सुपार , केळी बागेस ६ ते ७ दवसां या अंतराने 
पाणी दे याची यव था करावी.   

खर प भात  प वता   नमगरवे आ ण गरवे भात पक दाणे भर या या अव थते अस याने पा याची पातळी 



(हळ या जाती)  
 

दाणे भर याची  
अव था 

( नम गरवे  
आ ण गरव)े 

 
  

५ स.मी. पयत नयं त करावी.  
 दनांक १३ ते १४ ऑ टोबर, २०२१ दर यान हल या पाऊसाची तसेच दनांक १५ ते 

१७ ऑ टोबर दर यान हवामान कोरडे राह याची श यता अस याने दनांक १४ 
ऑ टोबर पयत सकाळ या वेळेस तयार हळवे भात पकाची कापणी ज मनीलगत 
क न मळणी क न भात सुर त ठकाणी वाळ व यासाठ  पस न ठेवावे. मळणी 
केलेले धा य २ ते ३ उ हे देऊन वाळवून सुर त आ ण कोर या जागी साठवणूक 
करावी. 

 दधुाळ अव थते असले या गरवे भात पकावर ल बीवर ल ढेक या कडी या ादभुाव 
दसून ये याची श यता अस याने पकाच े कडी या ादभुावाकडे सात याने नर ण 
करावे. त चूड एक ढेक या आढळून आ यास कडी या नयं णासाठ  लॅ बडा 
सायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ५ म.ल . कंवा डे टामे ीन २.८% वाह  ९ म.ल . 
कंवा इ मडा  लो ड १७.८ ट के वाह  २ म.ल . त १० लटर पा यातून फवारणी 
पाऊसाची उघडीप पाहून कर यात यावी. (ट प: कटकनाशकास लेबल लेम नाह त.). 

 पाऊसाची उघडीप, तापमानात वाढ संभवत अस याने हळ या भात पकावर ल कर  
अळीचा ादभुाव हो याची श यता अस याने तयार हळ या भात पकाची व रत 
कापणी करावी. तसेच भात कापणी नंतर ज मनीची खोल नांगरणी करावी यामुळे 
कडीच ेसु ताव थेतील कोष न ट हो यास मदत होईल. 

 ल कर  अळीचा ादभुाव नमगर या आ ण गर या भात जातीवर वरह  दसून ये याची 
श यता अस याने पकाच े कडी या ादभुावाकडे सात याने नर ण कराव.े या 
कडी या अ या दवसा फुट यात अथवा ज मनीत लपून राहतात आ ण रा ी या 
कडी या अ या ल या कुरतडतात, यामुळे दाण े ज मनीवर गळतात. कडी या 
नयं णासाठ  अंडीपुंज आ ण अ या गोळा क न न ट करा यात. नमगर या आ ण 
गर या जातींवर ादभुाव दसून येत अस यास १.५ ट के लोरपायर फॉस भुकट   
२०० ॅम त गुंठा सायंकाळी कंवा सकाळी लवकर वारा शांत असताना धरुळावी 
(ट प: कटकनाशकास लेबल लेम नाह त.). 

नागल /नाचणी  दाण ेभरण ेते 
प वता  

 दनांक १३ ते १४ ऑ टोबर, २०२१ दर यान हल या पाऊसाची तसेच दनांक १५ ते 
१७ ऑ टोबर दर यान हवामान कोरडे राह याची श यता अस याने दनांक १४ 
ऑ टोबर पयत कापणीस तयार झाले या नागल  पकाची कणसे सकाळ या वेळेस 
व याने कापून कोर या आ ण सुर त ठकाणी वाळ व यासाठ  पस न ठेवाव ेआ ण 
वाळ यानंतर मळणी करावी. मळणी केलेले धा य २ ते ३ उ हे देऊन वाळवून सुर त 
आ ण कोर या जागी साठवणूक करावी. 

वाल  पेरणी   हळव े भात कापणी नंतर ज मनी या अंगओ यावर वनामशागत वाल/ कडवा वाल 
पकाची पेरणी कर यासाठ  भात कापणीनंतर जमीन वाफसा ि थतीत आ यावर 
शेतातील तणांच े लायफोसेट (५ म. ल . त लटर पा यातून) या अ नवडक 
तणनाशकाचा वापर क न नयं ण कराव.े यानंतर एक ते दोन दवसांनी कोणतीह  
मशागत न करता टोकण प धतीन ेदोन ओळीत ३० X १५ स.ेमी. अंतर ठेवून वालाची 
पेरणी करावी. पेरणी करते वेळी बया याशेजार  भोक क न याम ये दाणेदार 
म खत गुं यास एक कलो या माणे यावेत.  

 पेरणीपूव  बया यास थायरम ३ ॅम ती कलो या बुरशीनाशकाची या करावी व 
यानंतर एक कलो बया यास २५ ॅम या माणात रायझो बयम या जीवाणू 
संवधकाची या पेरणीपूव  १ तास आधी व बुरशीनाशकानंतर क न बयाण े
सावल त सुकवाव.े रायझो बयमची या के यामुळे मुळावर ल गाठ ची सं या वाढून 
न ाचे ि थर करण जा त माणात होवून उ पादनात वाढ होते. 

आंबा  वाढ ची अव था  आं याला मोहोर ये यासाठ  झाडा या मुळांना ताण बसणे आव यक असते. यासाठ  
बागतेील गवत काढून बागचेी साफसफाई लवकरात लवकर पूण करावी जेण े क न 



आंबा बागेतील ज मनीम ये असलेल ेपा याच े माण लवकर कमी होवून झाडाला ताण 
बस यास मदत होईल. 

 हापूस आं याम ये झाडा या टोकाकडील भागात जा त पालवी, फां या अस यास 
झाडा या आतील बाजूस सूय काश पोहचत नस याने नवीन पालवी आ ण 
फळधारणेवर प रणाम दसून येतो यासाठ  ग च झाडांची म य फांद  छाटणी व काह  
घन फां या वरळणी करावी. कापले या भागावर बोड  पे ट लावावी. 

 पारंपा रक प दतीने लागवड केले या आंबा बागेम ये जु या अनु पा दत झाडांचे 
पुन जीवन कर यासाठ  म य फांद  छाटणी व इतर म यम फां यांची वरळणी 
व यापीठाने शफारस केले या तं ानानुसार 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 ते 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 ओतावे. यानंतर १ लटर लक जपान डांबरा या 
ावणाम ये २.५ ॅम काब डॅ झमची भुकट  मसळून कापले या फां यां या भागावर 

लावावे. छाटणी के यानंतर सु वाती या काळात झाडाला १० ते १५ दवसां या अंतरान े
१५० ते २०० लटर पाणी यावे. नवीन फुटवे आ यानंतर दोन आठव यांनी ३ ते ५ 
फुटवे ठेवून नवीन फुट यांची 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. 

 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 करण,े फां या एकमेकांम ये 
गे या अस यास छाटण ेआ ण वाळले या फां या काढून टाकण ेया गो ट ंचा अंतभाव 
करावा. घन लागवड असले या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं या अंतरा या 
८०% इतक  ठेवावी. 

काजू  वाढ ची अव था  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 घेते यामुळे नवीन पालवी सुकून 
जाते. नयं णासाठ  ोफेनोफॉस ५० ट के वाह  १० म.ल . कंवा लॅ बडासायहॅलो ीन 
५ ट के वाह  ६ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी पाऊसाची उघडीप 
पाहून कर यात यावी. (ट प: कटकनाशकास लेबल लेम नाह त). 

 काजू बागेतील गवत, रोग त फां या काढून बागेची साफसफाई करावी आ ण नंतर 
क टकनाशकाची फवारणी कर यात यावी. 

 काज ू बयांच े उ पादन व बयांच ेआकारमान वाढ व यासाठ  त झाड ता या कंवा 
आठ दवसापयत साठ वले या २५ ट के गोमु ा या ५ लटर ावणाची फवारणी आ ण 
२५ ट के गोमु ा या १० लटर ावणाची झाडा या बुं याम ये िजरवणी पालवी 
आ यापासून दर म ह याला एक वेळ, अशी चार म हने करावी. 

नारळ  वाढ ची अव था  तापमानात वाढ संभवत अस याने नवीन लागवड केले या दोन वषापयत या 
नारळा या रोपानंा कडक उ हामुळे पाने करपू नयेत हणून रोपांना व न सावल  
करावी. 

चकू फळधारणा  चकू बागांम ये आंतरमशागतीची कामे करावीत.  
वांगी/ मरची/टोमेटो  रोपवा टका 

तयार   
 र बी हंगामासाठ  मरची, वांगी, टोमेटो पकाची रोपे तयार कर याक रता जमीन 

वाफसा ि थतीत असताना मशागतीची कामे सु  करावीत. वाफे तयार कर यापूव  
ज मनीत चांगले कुजलेले शेणखत ५०० कलो त गंुठा मसळावे. ३ मी. लांब x १ 
मी. ं द x १५ से.मी. उंचीच े गाद वाफे तयार करावे. पेरणी या वेळेस गाद वा यावर 
ती चौरस मीटर ३५ ॅम यु रया, १०० ॅम सगंल सुपर फॉ फेट व २५ ॅम युरेट 



ओफ पोटेश मसळून १० स.मी. अंतरावर ओळीने बया याची पेरणी करावी. पेरणी 
कर या अगोदर बया या वारे पसरणा या बुरशीज य रोगा या नयं णासाठ  
बया यास थायरम ३ ॅम ती कलो बयाणे कंवा ायकोडमा या जै वक 
बुरशीनाशकाची ५ ॅम ती कलो बयाणे या माणात बीज या करावी. ायकोडमा 
या जै वक बुरशीनाशकाची बीज या करतेवेळी कं चत पाणी लावून जै वक 
बुरशीनाशकाच ेपातळ आवरण बया याभोवती होईल असे पहावे.   

 तापमानात वाढ संभवत अस याने पेरणी केले या भाजीपाला पकाला ४ ते ५ 
दवसां या अंतराने पाणी दे याची यव था करावी. 

भडी  पेरणी   हळवे भात कापणी नंतर जमीन वाफसा ि थतीत आ यानंतर भडी पका या 
लागवडीसाठ  ज मनी या मशागतीची कामे हाती यावीत. पका या लागवडीची कामे 
हाती यावीत. नांगरणी या वेळेस १५० कलो चांगले कुजलेले शेणखत त गुंठा 
ज मनीत मसळावे. लागवड सर  प धतीन े ४५ x १५ स.मी. अंतरावर करावी. 
पेरणी या वेळेस ७०० ॅम यु रया, ३.१२५ ॅम सगंल सुपर फो फेट आ ण ४१५ ॅम 
युरेट ऑफ पोटाश ती गुंठा खताची मा ा यावी. पेरणीनंतर हलके पाणी दयावे. 

पशुसंवधन --  तापमानात वाढ संभवत अस याने उ णतेपासून जनावरांची यो य ती काळजी 
घे यासाठ  जनावरांना ताज े व छ व थडं पाणी मुबलक माणात दे यात यावे.  

कुकुटपालन --  दवसा या कमाल तापमानात वाढ संभवत अस याने क ब यांच ेउ णतेपासून संर ण 
कराव.े    

 कुकुटपालन शेड म ये पा याची भांडी वाढवावी व प यासाठ  व छ आ ण थंड पाणी 
मुबलक माणात दे यात यावे. 

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 , कृषी व ान क  कंवा महारा  शासनाच ेकृषी अ धकार  यां याशी सपंक करावा. 
 


