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

=दनांक १३ ते १७ माच�, २०१९ पयEत कमाल व Hकमान तापमानात वाढ होQयाची शLयता आहे. =दनांक १३ ते १६ माच�, २०१९ पयEत वाNयाचा वेगात ९ ते २२ Hक.मी. पयEत वाढ 

होQयाची शLयता आहे.  

"पक अवRथा कृ"ष स-ला   

उ5हाळी भात  फुटवे अव;था  • भात खाचरात पा>याची पातळी ५ ते १० स?. मी. ठेवावी. 

भईुमगु  आBया अव;था • भईुमगु �पकावर पाने पोखरणाBया अळीचा �ादभुाDव Eदसनू येत असFयास, �कडीGया Hनयं%णासाठI िKवनोलफॉस २५ टKके �वाह) २० Mम. ल). �कंवा 

लॅOबडा सायहॅलोQीन ५ टKके �वाह) ६ Mम. ल). �Hत १० Mलटर पा>यात Mमसळून फवारावे. 

आंबा फलधारणा 

अव;था 

 

 

• तापमानातील होणाBया बदलामळेु आंRयाची फळगळ हो>याची शKयता आहे. फळगळ कमी कर>यासाठI फळधारणा झाFयावर पा>याGया 

उपलRधतेनुसार आंRयाGया झाडास १५० ते २०० Mलटर पा>याGया ३ ते ४ पाTया १५ EदवसांGया अतंराने दयाUयात आVण झाडाGया बुWंयाभोवती 

आGछादनाचा वापर करावा. 

• फळ वाटणा आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन फळामधील साका आVण फळमाशीपासनू सरंZण कर>यासाठI २५ x २० आकाराची 

पेपर �पशवी लावावी. 

• पढु)ल पाचह) Eदवस वाBयाचा वेग जा;त असFयाने नवीन लागवड केलेFया कलमांना काठIचा आधार ]यावा. नवीन लागवड केलेFया आंबा कलमांना 

पEहल) तीन वष̂ पाणी दे>याची Uयव;था करावी तसेच जोडाGया खाल) बुWंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. उ5हाTयात पEहFया वष_ 

आठवडयातनू दोन वेळा तर दसुBया वष_ पधंरा Eदवसातून दोन वेळा व HतसBया वष_ मEह5यातून दोन वेळा �`येक कलमांना ६० Mलटर पाणी ]यावे. 

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत असFयाने, नारळ बागेत ५ ते ६ EदवसांGया अतंराने पाणी दे>याची Uयव;था करावी तसेच आTयामWये ओलावा 

Eटक�व>यासाठI नारळाGया श?डया परुाUयात आVण झावTयांचे आGछादन करावे. 

• नवीन लागवड केलेFया नारळाGया रोपांना काठIचा आधार दयावा तसेच कडक उ5हामळेु पाने करप ूनयेत Oहणनू पEहल) दोन वष̂ रोपांना वbन 

सावल) करावी. 

• नारळावर)ल ग?डाभुगंा या �कडीGया Hनयं%णासाठI नारळ बागेमWये शेणखताGया खcयात अTयांना मार>यासाठI दर दोन मEह5यांनी 

Kलोरोपायर)फॉस २० Mमल) �Hत १० Mलटर पा>यात Mमसळून फवारावे. 

'चकू  फुलोरा व 

फलधारणा 

• तापमानात वाढ सभंवत असFयाने, 'चकू बागेत ५ ते ६ EदवसांGया अतंराने पाणी दे>याची Uयव;था करावी तसेच आGछादनाचा वापर करावा. 

• 'चकू �पकामWये फुलकळी पोखरणाBया अळीचा �ादभुाDव Eदसनू ये>याची शKयता असFयाने Hनयं%णासाठI इमामेKट)न बे5झeएट ५ टKके एस. जी. 

४.५ gॅम �कंवा डेFटामेQीन २.८ टKके �वाह) १० Mम. ल). �कंवा  लॅOबडा सायहॅलोQीन ५ टKके �वाह) १० Mम. ल). �कंवा �ोफेनोफोस ४० टKके 

�वाह) १० Mम. ल). �ती १० Mलटर पा>यात या पकैh कोण`याह) एका कhटकनाशकाची फवारणी ५० टKके फुले आFयावर एकूण तीन फवार>या एक 

मEह5याGया अतंराने माचD, ए��ल व मे मWये कराUयात. तसेच �कडीGया सव̂ZणासाठI HनTया रंगाGया �काशसापळा बागेत बसवावा.   

केळी - • तापमानात वाढ संभवत असFयाने, केळी बागेत आठवडयातनू दोन वेळा पाणी दे>याची Uयव;था करावी तसेच आGछादनाचा वापर करावा. पढु)ल 

पाचह) Eदवस वाBयाचा वेग जा;त असFयाने नवीन लागवड केलेFया केळी बागेत काठIचा आधार ]यावा. 

फुल�पके काढणी अव;था • मोगरा �पकामWये काढणी योiय असलेFया फुलांची काढणी सकाळी करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाEटका 

फलधारणा • उ5हाळी भ?डी �पकास गरजेनुसार पाणी दे>याची Uयव;था करावी.  

• वांगी �पकाची काढणी फळे चमकदार व कोवळी असताना करावी. Mमरची �पकामWये तयार EहरUया Mमरचीची काढणी करावी. 

• फळबाग रोपवाEटकेस, नवीन लागवड केलेFया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी दे>याची Uयव;था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेTया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प>यासाठI ;वGछ पाणी परुवkयाची Uयव;था करावी.  

• EदवसाGया कमाल तापमानात वाढ संभवत असFयाने कeबcयांचे व जनावरांचे उlणतेपासनू संरZण करावे.   

सदर कृ"ष स-ला पTUका डॉ. बाळासाहेब सावतं 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 सपंक�  करावा 

 


