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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  
?दनांक ३ ते ७ ए"�ल, २०१९ पयGत कमाल व Jकमान तापमानात वाढ होTयाची शNयता आहे. ?दनांक ३ ते ७ ए"�ल, २०१९ वाPयाचा वेगात वाढ होTयाची शNयता आहे.  

?दनांक ३० माच� ते ३ ए"�ल, २०१९ पयGत आकाश UनरV राह*ल.  

सामाWय फरक वनYपती UनदZशांक (NDVI) नुसार र/ना0गर* िज-_याम`ये वनYपती UनदZशांक म`यम Yवaपाचा दश�"वTयात आला आहे.  
"पक अवYथा कृ"ष स-ला   

उWहाळी भात पोटर* ते ल बी 

बाहेर येTयाची  

अवYथा 

• भात �पकात ल12या ये4यापूव6 दहा 8दवस व ल12या आ:यानंतर दहा 8दवसांपय;त शेताम<ये पा4याची पातळी १० स@. मी. पयAत ठेवावी. 

भईुमगु श�गा अवYथा • भुईमगु �पक आDया लाग4याची अवEथा तसेच श@गा भर4याची अवEथा ओलाHयासाठI सव@दनशील अस:याने भुईमगु �पकास आDया लाग4याJया काळात व श@गा 

भरताना पाणी HयवEथापन करावे.   

आबंा फलधारणा अवYथा 

(सपुार* ते अंडाकृती 

अवYथा) 

 

• आबंा �पकाम<ये फळांवर भुर) रोगाचा �ादभुाAव हो4याची व Mयामुळे फळगळ हो4याची शNयता अस:याने Oनयं%णासाठI ५ टNके हेNझाकोनॅझोल ५ Sम. ल). �कंवा 

पा4यात �वरघळणारे ८० टNके गंधक २० Uॅम �Oत १० Sलटर पा4यात Sमसळून फवारणी करावी. 

• आबंा �पकाम<ये फळांवर फुल�कडीचा �ादभुाAव हो4याची शNयता आहे. �ादभुाAव 8दसनू आ:यास Oनयं%णासाठI िEपनोसॅड ४५ टNके �वाह) २.५ Sम. ल). �कंवा 

थायेमेथॉNझाम २५ टNके २ Uॅम �Oत १० Sल. पा4यात Sमसळून फवारणी करावी.(सदर कYटकनाशकास लेबल Nलेम नाह)त) 

• आबंा फळांचे फळमाशी पासनू संर[ण कर4यासाठI �व\यापीठाने Sशफारस केलेले “र[क फळमाशी सापळा” �ती हेNटर) ४ या �माणात बागेम<ये झाडाJया 

खाल)ल बाजूJया फां\यावर लावावेत.  

• नवीन लागवड केले:या आबंा कलमांना प8हल) तीन वष` पाणी दे4याची HयवEथा करावी तसेच जोडाJया खाल) बंु<यावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

उbहाcयात प8ह:या वष6 आठवडयातून दोन वेळा तर दसुDया वष6 पंधरा 8दवसातून दोन वेळा व OतसDया वष6 म8हbयातून दोन वेळा �Mयेक कलमांना ३० Sलटर 

पाणी \यावे. 

काजू  फलधारणा व 

पNवता 

• काजू �पकाम<ये काह) 8ठकाणी काढणी योdय बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले:या $बया ब1डापासनू वेगcया कeन $बया उbहाम<ये ७ ते ८ 8दवस 

वाळवाHयात. तसेच �व\यापीठाने Sशफारस के:या�माणे काजू ब1डापासनू �व�वध 8टकावू पदाथA तयार करावेत.   

• कलमांJया आcयातील पा4याचे बाfपीभवन कमी हो4यासाठI आcयाम<ये वाळलेले गवत, पालापाचोळा �कंवा पोल)थीनचे आJछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले:या काजू कलमांना दर आठ 8दवसांनी �ती कलम १५ Sलटर पाणी दे4याची HयवEथा करावी तसेच जोडाJया खाल) बंु<यावर येणार) फूट 

वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ - • बाfपीभवनाम<ये वाढ होत अस:याने, नारळ बागेत ५ ते ६ 8दवसांJया अंतराने पाणी दे4याची HयवEथा करावी तसेच आcयाम<ये ओलावा 8टक�व4यासाठI 

नारळाJया श@डया पुराHयात आhण झावcयांचे आJछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले:या नारळाJया रोपांना काठIचा आधार दयावा तसेच कडक उbहामुळे पाने करपू नयेत iहणून प8हल) दोन वष` रोपांना वeन सावल) करावी. 

सपुार*  - • बाfपीभवनाम<ये वाढ होत अस:याने, सुपार) बागेत ४ ते ५ 8दवसांJया अंतराने पाणी दे4याची HयवEथा करावी.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा?टका 

फुलोरा • उbहाळी भ@डी �पकास न%ाचा दसुरा हkता ७२ �कलो युर)या �ती हेNटर) या �माणात लागवडीनंतर एका म8हbयांनी दे4यात यावा.  

• बाfपीभवनाम<ये वाढ होत अस:याने, फळबाग रोपवा8टकेस, नवीन लागवड केले:या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास OनयSमत पाणी दे4याची HयवEथा करावी. 

• फळबाग रोपवा8टकेतील गवत काढून EवJछता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठI सावल) करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शेeया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांJया शर)राचे तापमान संतुSलत राह4यासाठI जनावरांना ताजे EवJछ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे4यात यावे तसेच उfणतेचा दाह कमी 

कर4यासाठI वैरणीवर १ टNके गुळपाणी आhण ०.५ टNके मीठ यांचे Eवतं% mावण कeन Sशपंडावे. 

• EवJछ पाणी पुरवठा कर4यासाठI पा4याचा हौद �कंवा टाकY पंधरा 8दवसांतून एकदा संपूणA कोरडी कeन Mयाला आतून चुना लावावा. Mयामुळे शेवाळ वाढ 

हो4यास �Oतबंध होवून पाणी थंड राहून Mयातून कॅि:शयमचाह) पुरवठा हो4यास मदत होईल.  

• तापमानात वाढ सभंवत अस:याने उfणतेपासनू सरं[ण कर4यासाठI गोoयाचे/कुकुटपालन शेडचे छkपर गवत, भाताचा प@डा, �कंवा  नारळाJया झावcया 

यांनी झाकून Mयावर अOतउbहाJयावेळी पाणी पडेल अशी HयवEथा करावी तसेच वारा वाहत असले:या 8दशेने गोठयाJया / शेडJया  बाजूस पा4यात 

Sभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उfणतेपासनू जनावरांचे संर[ण कर4याकpरता दपुारJया वेळी जनावरांJया अंगावर थंड पाणी Sशपंडावे Mयामुळे शर)राचे तापमान कमी हो4यास मदत होईल. 

• जनावरांना पायलाग रोगावर �OतबंधाMमक उपाय iहणून पश ुवै\य�कय अ'धकार) स::याने सवA जनावरांना लसीकरण कeन qयावे.  

• पश ुवैदकांJया मागAदशAनाखाल) पrयांना रानीखेत �Oतबंधक लसीकरण कeन qयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पfgका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील hामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तj स�मतीKया �शफारशीवaन तयार कaन �साkरत करTयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठl नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी संपक�  करावा 
 


