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०.०    ०.०    २३५९.६ 
हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

=दनांक ६ त े१० माच�, २०१९ पयEत कमाल तापमानात वाढ होQयाची शLयता आहे. =दनांक ६ त े१० माच�, २०१९ पयEत वाNयाचा वेग वाढQयाची शLयता आहे.  

"पक अवRथा कृ"ष स-ला   

उ7हाळी भात  फुटवे अव=था  • उ7हाळी भात �पकातील तणाचे Aयव=थापन करावे तसेच �पकास न%ाचा दसुरा हBता फुटवे येCयाDया वेळी (पुनलाFगवडीनंतर ३० ते ४० 

Gदवसांनी) हेIटर) ४० �क.Jॅ. न% (८७ �क.Jॅ. युLरया �ती हे.) देCयात यावा तसेच भात खाचरात पाCयाची पातळी ५ ते १० सM. मी. ठेवावी. 

भुईमुग  आOया 

अव=था 

• बाQपीभवनामRये वाढ होत असTयाने भुईमुग �पकास जVमनीDया मगदरुानुसार ८ ते १० GदवसांDया अंतराने पाणी दयाव.े  

• �वनाआDछादानावर लागवड केलेTया भुईमूग �पकामRये गरजेनुसार खुरपणी करावी जेणेकXन जVमनीत हवा खेळती राह)ल व �पक 

तणमुIत राGहTयाने �पकाDया शाखीय वाढ)स चालना Vमळेल.  

आंबा फलधारणा 

अव=था 

(वाटाणा 

अव=था) 

• तापमानातील होणाOया बदलामुळे आंYयाची फळगळ होCयाची शIयता आहे. फळगळ कमी करCयासाठZ फळधारणा झाTयावर पाCयाDया 

उपलYधतेनुसार आंYयाDया झाडास १५० ते २०० Vलटर पाCयाDया ३ ते ४ पा\या १५ GदवसांDया अंतराने दयाAयात आ]ण झाडाDया 

बुंRयाभोवती आDछादनाचा वापर करावा. 

• आंYयाचे उ^प7न वाढ�वCयासाठZ व फळांची �त सुधारCयासाठZ फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टIके पोटॅVशयम नाय`ेटची 

फवारणी करावी.  

• पुढ)ल पाचह) Gदवस वाOयाचा वेग जा=त असTयाने नवीन लागवड केलेTया कलमांना काठZचा आधार aयावा. 

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत असTयाने, नारळ बागेत ८ ते १० GदवसांDया अंतराने पाणी देCयाची Aयव=था करावी तसेच आ\यामRये ओलावा 

Gटक�वCयासाठZ नारळाDया शMडया पुराAयात आ]ण झाव\यांचे आDछादन कराव.े 

'चकू  फुलोरा  • तापमानात वाढ संभवत असTयाने, 'चकू बागेत ८ ते १० GदवसांDया अंतराने पाणी देCयाची Aयव=था करावी तसेच आDछादनाचा वापर 

करावा.. 

• 'चकू �पकामRये फुलकळी पोखरणाOया अळीचा �ादभुाFव Gदसून येCयाची शIयता असTयाने cनयं%णासाठZ इमामेIट)न बे7झdएट ५ टIके 

एस. जी. ४.५ Jॅम �कंवा डTेटामेeीन २.८ टIके �वाह) १० Vम. ल). �कंवा  लॅfबडा सायहॅलोeीन ५ टIके �वाह) १० Vम. ल). �कंवा 

�ोफेनोफोस ४० टIके �वाह) १० Vम. ल). �ती १० Vलटर पाCयात या पैकg कोण^याह) एका कgटकनाशकाची फवारणी ५० टIके फुले 

आTयावर एकूण तीन फवारCया एक मGह7याDया अंतराने माचF, ए��ल व मे मRये कराAयात. तसेच �कडीDया सवhiणासाठZ cन\या 

रंगाDया �काशसापळा बागेत बसवावा.   

केळी - • तापमानात वाढ संभवत असTयाने, केळी बागेत ७ ते ८ GदवसांDया अंतराने पाणी देCयाची सुधाLरत Vसचंन पjतीचा वापर करावा तसेच 

आDछादनाचा वापर करावा. 

• पुढ)ल पाचह) Gदवस वाOयाचा वेग जा=त असTयाने नवीन लागवड केलेTया केळी बागेत काठZचा आधार aयावा. 

फुल�पके फुल अव=था • मोगरा �पकामRये काढणी योkय असलेTया फुलांची काढणी सकाळDया वेळेस करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाGटका 

फलधारणा • टोमॅटो, वांगी, Vमरची �पकावर पाने खाणार) अळी, तुडतुड,े मावा �कडींचा �ादभुाFव Gदसून आTयास cनयं%णासाठZ मॅलेथीऑन २० Vम.ल). 

�कंवा डायमेथोएट १५ Vम.ल). १० Vलटर पाCयात Vमसळून १०-१५ GदवसाDया अंतराने फवारणी करावी. 

• फळबाग रोपवाGटकेस, नवीन लागवड केलेTया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देCयाची Aयव=था करावी. 

• काजू �पकाची मदृकाQठ पjतीने कलमे करCयासाठZ खंुट fहणून वापरCयात येणाOया रोपांसाठZ काजू $बयांची �पशवी मRये Xजवणी करावी.  

दभुती जनावरे/ 

श\ेया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पCयासाठZ =वDछ पाणी पुरवmयाची Aयव=था करावी.  

• GदवसाDया कमाल तापमानात वाढ संभवत असTयाने कdबnयांचे व जनावरांचे उQणतेपासून संरiण कराव.े   

सदर कृ"ष स-ला पTUका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Vामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तX स�मतीIया �शफारशीवZन तयार कZन �सा[रत 

करQयात आल*. 

अ\धक मा=हतीसाठ] नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा^_ शासनाचे कृषी अ\धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 

 


