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शांत शांत शांत शांत शांत शांत शांत वाOयाची ?दशा वा.उ.  वा.उ. वा.उ. वा.उ. नै.  

पाऊस (�ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (�ममी) १/१/२०१८ पासून आजपयFत पाऊस (�ममी) गे-या वषPचा 

०.०    ०.०    ३०७१.८   
हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

?दनांक १० ते १४ ए"�ल, २०१९ पयFत कमाल व Iकमान तापमानात वाढ होSयाची शMयता आहे. ?दनांक १० ते १३ ए"�ल, २०१९ पयFत वाOयाचा वेगात वाढ संभवते.  

सामाUय फरक वनWपती XनदYशांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-^याम_ये वनWपती XनदYशांक म_यम Wव`पाचा दश�"वSयात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Uयमान XनदYशांक (SPI) नसुार कमी ओलावा िWथती दश�"वSयात आल* आहे. 

"पक अवWथा कृ"ष स-ला   

भईुमगु श�गा अवWथा • भुईमगु �पक आ4या लाग5याची अव8था तसेच श;गा भर5याची अव8था ओला=यासाठ? सव;दनशील अस@याने भुईमगु �पकास आ4या लाग5याAया काळात व श;गा भरताना पाणी 

=यव8थापन करावे.   

आबंा फलधारणा 

अवWथा 

(सपुार* ते 

अंडाकृती 

अवWथा) 

 

• िज@Fयातील काह) Hठकाणी मोIया आकाराची फळे काढणीAया अव8थेत असनू फळांची काढणी ‘नूतन’ झे@याAया सहाNयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टRके) पRवतेला देठासह सकाळी 

१० वाजेपयTत �कंवा संUयाकाळी ४ नंतर करावीत. उVणतेमुळे फळांचे तापमान वाढून साRयाचे �माण वाढ5याची शRयता अस@याने आWंयाची फळे काढ@यानंतर सावल)मUये ठेवावीत 

तसेच आबंा फळांची वाहतूक रा%ीAया वेळेस करावी. फळे काढणीAया �कमान 8 Hदवसा अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी कZ नये. 

• आWंयावर)ल काढणी प[चात बुरशीज\य रोगापासनू आबंा फळांचे संर]ण कर5यासाठ? काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o स;. अं. तापमानाAया पा5यात १० ^म_नटे बुडवनू काढावीत व 

नंतर फळे �पक�व5यासाठ? ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कaकण कृषी �वbयापीठाने ^शफारस केले@या कोरोगोटेड फायबर बॉRसमUये फळे प�कंग करावीत.    

• पुढ)ल चारह) Hदवस वा4याचा वेग जा8त अस@याने नवीन लागवड केले@या कलमांना काठ?चा आधार bयावा. 

• आबंा �पकामUये फळांवर भुर) रोगाचा �ादभुाcव हो5याची व dयामुळे फळगळ हो5याची शRयता अस@याने _नयं%णासाठ? ५ टRके हेRझाकोनॅझोल ५ ^म. ल). �कंवा पा5यात 

�वरघळणारे ८० टRके गंधक २० gॅम �_त १० ^लटर पा5यात ^मसळून फवारणी करावी. 

• आबंा �पकामUये फळांवर फुल�कडीचा �ादभुाcव हो5याची शRयता आहे. �ादभुाcव Hदसनू आ@यास _नयं%णासाठ? ि8पनोसॅड ४५ टRके �वाह) २.५ ^म. ल). �कंवा थायेमेथॉRझाम २५ 

टRके २ gॅम �_त १० ^ल. पा5यात ^मसळून फवारणी करावी.(सदर कhटकनाशकास लेबल Rलेम नाह)त). 

• फलधारणा झाले@या आबंा झाडास उपलWधतेनुसार शRय आहे _तथे �ती झाडास १५ HदवसांAया अंतराने १५० ते २०० ^लटर पाणी दे5याची =यव8था करावी.  

• आबंा फळांचे फळमाशी पासनू संर]ण कर5यासाठ? �वbयापीठाने ^शफारस केलेले “र]क फळमाशी सापळा” �ती हेRटर) ४ या �माणात बागेमUये झाडाAया खाल)ल बाजूAया 

फांbयावर लावावेत.  

• नवीन लागवड केले@या आबंा कलमांना पHहल) तीन वषk पाणी दे5याची =यव8था करावी तसेच जोडाAया खाल) बंुUयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. उ\हाlयात पHह@या 

वषm आठवडयातून दोन वेळा तर दसु4या वषm पंधरा Hदवसातून दोन वेळा व _तस4या वषm मHह\यातून दोन वेळा �dयेक कलमांना ३० ^लटर पाणी bयावे.  

काजू  फलधारणा व 

पMवता 

• काजू �पकामUये तयार झाले@या $बया बaडापासनू वेगlया कZन $बया उ\हामUये ७ ते ८ Hदवस वाळवा=यात. तसेच �वbयापीठाने ^शफारस के@या�माणे काजू बaडापासनू �व�वध 

Hटकाव ूपदाथc तयार करावेत.  

• पुढ)ल चारह) Hदवस वा4याचा वेग जा8त अस@याने नवीन लागवड केले@या कलमांना काठ?चा आधार bयावा. 

• बागेतील रोगट व वाळले@या फांbया गोळा कZन बाग 8वAछ ठेवावी.   

• नवीन लागवड केले@या काजू कलमांना दर आठ Hदवसांनी �ती कलम १५ ^लटर पाणी दे5याची =यव8था करावी तसेच जोडाAया खाल) बंुUयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ फलधारणा व 

पMवता 

• बाVपीभवनामUये वाढ होत अस@याने, नारळ बागेत ५ ते ६ HदवसांAया अंतराने पाणी दे5याची =यव8था करावी तसेच आlयामUये ओलावा Hटक�व5यासाठ? नारळाAया श;डया 

पुरा=यात आoण झावlयांचे आAछादन करावे. तयार नारळाची काढणी करावी आoण वाळवणी करावी. 

• नवीन लागवड केले@या नारळाAया रोपांना काठ?चा आधार दयावा तसेच कडक उ\हामुळे पाने करपू नयेत pहणून पHहल) दोन वषk रोपांना वZन सावल) करावी. 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीAया _नयं%णासाठ? ५ टRके कडू_नबंयुRत (अझाडीराRट)न) कhटकनाशक ७.५ ^म.ल). सम�माणात पा5यात ^मसळून मळुाbवारे ए��ल ते मे, ऑRटोबर 

ते नो=ह;बर व जानेवार) ते फेsुवार) या कालावधीत वषाcतून तीन वेळा दे5यात यावे. औषध Hद@यानंतर ४५ HदवसापयTत नारळ काढू नयेत. या^शवाय नारळावर १ टRका _नमाझोल ४ 

^म .ल). �ती ^लटर पा5यातून नारळाAया घडावर पडेल अशी फवारणी करावी. फवारणी कर5यापूवm सवc �कडg8त व तयार नारळ काढून uयावेत. पडलेल) फळे, फुलोरा गोळा कZन 

नVट करावेत. तसेच नारळास ५० �कलो कंपो8ट, १० �कलो _नबंोळी प;ड व oझकं, बोरॉन, मो^लWडेनम व कॉपर Hह अ_तसvूम अ\नw=ये २०० gॅम �ती माड दरवषm दे5यात यावी. 

सपुार*  पMवता • दx]ण Hदशेकडील उ\हापासनू सुपार)Aया खोडाचे संर]ण कर5यासाठ? खोडावर गवत प;ढा �कंवा सुपार)ची झावळी बांधावी. 

• बाVपीभवनामUये वाढ होत अस@याने, सुपार) बागेत ४ ते ५ HदवसांAया अंतराने पाणी दे5याची =यव8था करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा?टका 

फुलोरा • उ\हाळी भ;डी भाजीपाला �पकावर)ल पांढ4यामाशीAया _नयं%णासाठ? शेतामUये �पवlया रंगाची 'चकट काडk ८ �_त एकर लावावीत तसेच भ;डीवर फळे पोखरणा4या अळीचा �ादभुाcव 

Hदसनू आ@यास �कडg8त फळे नVट करावीत व _नयं%णासाठ? सायपरमेzीन २५ टRके �वाह) ३ ^म .ल). �कंवा लॅpबडा सायहॅलोzीन ५ टRके �वाह) ६ ^म .ल). �ती १० ^लटर 

पा5यात ^मसळून फवारणी करावी.  

• बाVपीभवनामUये वाढ होत अस@याने, फळबाग रोपवाHटकेस, नवीन लागवड केले@या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास _नय^मत पाणी दे5याची =यव8था करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेgया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांAया शर)राचे तापमान संतु^लत राह5यासाठ? जनावरांना ताजे 8वAछ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे5यात यावे तसेच उVणतेचा दाह कमी कर5यासाठ? वैरणीवर १ 

टRके गुळपाणी आoण ०.५ टRके मीठ यांचे 8वतं% wावण कZन ^शपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत अस@याने उVणतेपासनू संर]ण कर5यासाठ? गोIयाचे/कुकुटपालन शेडचे छ{पर गवत, भाताचा प;डा, �कंवा  नारळाAया झावlया यांनी झाकून dयावर 

अ_तउ\हाAयावेळी पाणी पडेल अशी =यव8था करावी तसेच वारा वाहत असले@या Hदशेने गोठयाAया / शेडAया  बाजूस पा5यात ^भजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उVणतेपासनू जनावरांचे संर]ण कर5याक|रता दपुारAया वेळी जनावरांAया अंगावर थंड पाणी ^शपंडावे dयामुळे शर)राचे तापमान कमी हो5यास मदत होईल. 

• गोचीडांपासनू संर]ण कर5यासाठ? जनावरांAया अंगास केसांAया उलट Hदशेने २ टRके ^म'थल पॅरे'थओनंची भुकट) चोळावी.   

सदर कृ"ष स-ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील kामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तm स�मतीJया �शफारशीव`न तयार क`न �साnरत करSयात आल*. 

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



 


