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पाऊस (�ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (�ममी) १/१/२०१८ पासनू आजपयGत पाऊस (�ममी) गे-या वषPचा 
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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  
?दनांक ६ ते १० ए"�ल, २०१९ पयGत कमाल व Iकमान तापमानात वाढ होSयाची शMयता आहे.  

सामाTय फरक वनVपती WनदXशांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-]याम^ये वनVपती WनदXशांक म^यम Vव_पाचा दश�"वSयात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Tयमान 

WनदXशांक (SPI) नसुार कमी ओलावा िVथती दश�"वSयात आल* आहे. 
"पक अवVथा कृ"ष स-ला   

उTहाळी भात पोटर* ते ल बी बाहेर 

येSयाची  अवVथा 

• उ0हाळी भात �पकात ल56या ये8यापूव: दहा ;दवस व ल56या आ=यानंतर दहा ;दवसांपय>त शेताम?ये पा8याची पातळी १० सA. मी. पयBत ठेवावी. 

भईुमगु श�गा अवVथा • भुईमगु �पकावर मावा �कडीचा �ादभुाBव ;दसनू आ=यास Eनयं%णासाठG डायमेथोएट ३० टKके �वाह) १२ Lम. ल). �कंवा मोनोMोटोफॉस ३६ टKके �वाह) ८ 

Lम. ल). �Eत १० Lल. पा8यात Lमसळून फवारणी करावी. आवशKयता वाट=यास दसुर) फवारणी १५ ;दवसानंतर करावी. 

आबंा फलधारणा अवVथा 

(सपुार* ते अंडाकृती 

अवVथा) 

 

• आबंा �पकाम?ये फळांवर भुर) रोगाचा �ादभुाBव हो8याची व Pयामुळे फळगळ हो8याची शKयता अस=याने Eनयं%णासाठG ५ टKके हेKझाकोनॅझोल ५ Lम. ल). 

�कंवा पा8यात �वरघळणारे ८० टKके गंधक २० Tॅम �Eत १० Lलटर पा8यात Lमसळून फवारणी करावी. 

• आबंा �पकाम?ये फळांवर फुल�कडीचा �ादभुाBव हो8याची शKयता आहे. �ादभुाBव ;दसनू आ=यास Eनयं%णासाठG िVपनोसॅड ४५ टKके �वाह) २.५ Lम. ल). 

�कंवा थायेमेथॉKझाम २५ टKके २ Tॅम �Eत १० Lल. पा8यात Lमसळून फवारणी करावी.(सदर कXटकनाशकास लेबल Kलेम नाह)त). 

• फलधारणा झाले=या आबंा झाडास उपल6धतेनुसार शKय आहे Eतथे �ती झाडास १५ ;दवसांZया अंतराने १५० ते २०० Lलटर पाणी दे8याची [यवVथा करावी.  

• आबंा फळांचे फळमाशी पासनू संर\ण कर8यासाठG �व]यापीठाने Lशफारस केलेले “र\क फळमाशी सापळा” �ती हेKटर) ४ या �माणात बागेम?ये झाडाZया 

खाल)ल बाजूZया फां]यावर लावावेत.  

• नवीन लागवड केले=या आबंा कलमांना प;हल) तीन वषa पाणी दे8याची [यवVथा करावी तसेच जोडाZया खाल) बंु?यावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून 

टाकावी. उ0हाcयात प;ह=या वष: आठवडयातून दोन वेळा तर दसुdया वष: पंधरा ;दवसातून दोन वेळा व Eतसdया वष: म;ह0यातून दोन वेळा �Pयेक 

कलमांना ३० Lलटर पाणी ]यावे. 

काजू  फलधारणा व पMवता • काजू �पकाम?ये काह) ;ठकाणी काढणी योeय बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले=या $बया ब5डापासनू वेगcया कfन $बया उ0हाम?ये ७ ते ८ ;दवस 

वाळवा[यात. तसेच �व]यापीठाने Lशफारस के=या�माणे काजू ब5डापासनू �व�वध ;टकावू पदाथB तयार करावेत.   

• नवीन लागवड केले=या काजू कलमांना दर आठ ;दवसांनी �ती कलम १५ Lलटर पाणी दे8याची [यवVथा करावी तसेच जोडाZया खाल) बंु?यावर येणार) फूट 

वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ - • नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीZया Eनयं%णासाठG ५ टKके कडूEनबंयुKत (अझाडीराKट)न) कXटकनाशक ७.५ Lम.ल). सम�माणात पा8यात Lमसळून मुळा]वारे 

ए��ल ते मे, ऑKटोबर ते नो[हAबर व जानेवार) ते फेiुवार) या कालावधीत वषाBतून तीन वेळा दे8यात यावे. औषध ;द=यानंतर ४५ ;दवसापय>त नारळ काढू 

नयेत. याLशवाय नारळावर १ टKका Eनमाझोल ४ Lम .ल). �ती Lलटर पा8यातून नारळाZया घडावर पडेल अशी फवारणी करावी. फवारणी कर8यापूव: सवB 

�कडTVत व तयार नारळ काढून kयावेत. पडलेल) फळे, फुलोरा गोळा कfन नlट करावेत. तसेच नारळास ५० �कलो कंपोVट, १० �कलो Eनबंोळी पAड व 

mझकं, बोरॉन, मोLल6डेनम व कॉपर ;ह अEतसnूम अ0नo[ये २०० Tॅम �ती माड दरवष: दे8यात यावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा?टका 

फुलोरा • उ0हाळी भAडी भाजीपाला �पकावर)ल पांढdयामाशीZया Eनयं%णासाठG शेताम?ये �पवcया रंगाची 'चकट काडa ८ �Eत एकर लावावीत.   

• बाlपीभवनाम?ये वाढ होत अस=याने, फळबाग रोपवा;टकेस, नवीन लागवड केले=या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास EनयLमत पाणी दे8याची [यवVथा 

करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेgया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांZया शर)राचे तापमान संतुLलत राह8यासाठG जनावरांना ताजे VवZछ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे8यात यावे तसेच उlणतेचा दाह कमी 

कर8यासाठG वैरणीवर १ टKके गुळपाणी आmण ०.५ टKके मीठ यांचे Vवतं% oावण कfन Lशपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत अस=याने उlणतेपासनू संर\ण कर8यासाठG गोrयाचे/कुकुटपालन शेडचे छsपर गवत, भाताचा पAडा, �कंवा  नारळाZया 

झावcया यांनी झाकून Pयावर अEतउ0हाZयावेळी पाणी पडेल अशी [यवVथा करावी तसेच वारा वाहत असले=या ;दशेने गोठयाZया / शेडZया  

बाजूस पा8यात Lभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उlणतेपासनू जनावरांचे संर\ण कर8याकtरता दपुारZया वेळी जनावरांZया अंगावर थंड पाणी Lशपंडावे Pयामुळे शर)राचे तापमान कमी हो8यास मदत होईल. 

• जनावरांना पायलाग रोगावर �EतबंधाPमक उपाय uहणून पश ुवै]य�कय अ'धकार) स==याने सवB जनावरांना लसीकरण कfन kयावे.  

सदर कृ"ष स-ला पhiका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील jामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तl स�मतीJया �शफारशीव_न तयार क_न �साmरत करSयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठn नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराop शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी संपक�  करावा 
 


