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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

=दनांक १६ ते २० माच�,२०१९ पयEत सापेM आ��तेमPये घट सभंवते.  
"पक अवQथा कृ"ष स-ला   

उ5हाळी भात पोटर) अव:था  • भात �पक पोटर) अव:थेत अस=याने शेताम>ये पा?याची पातळी ५ ते १० सA. मी. पयBत ठेवावी. 
आंबा फलधारणा 

अव:था 

 

 

• आबंा �पकाम>ये भुर) रोगाचा �ादभुाBव Gदसनू आ=यास Hनय%ंणासाठI ५ टJके हेJझाकोनॅझोल ५ Mम. ल). �कंवा पा?यात 

Mमसळणारे ८० टJके गंधक �Hत Mलटर २० Nॅम �Hत १० Mलटर पा?यात Mमसळून फवारणी करावी. 

• तापमानातील होणाOया बदलामुळे आPंयाची फळगळ हो?याची शJयता आहे. फळगळ कमी कर?यासाठI फळधारणा 

झा=यावर पा?याQया उपलPधतेनसुार आPंयाQया झाडास १५० ते २०० Mलटर पा?याQया ३ ते ४ पाRया १५ GदवसांQया 

अतंराने दयाSयात आTण झाडाQया बु>ंयाभोवती आQछादनाचा वापर करावा. 

• फळ वाटाणा आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन, फळामधील साका आTण फळमाशीपासनू संरWण 

कर?यासाठI २५ x २० आकाराची बटर पेपर �कंवा कागद) �पशवी लावावी. 
नारळ - • तापमानात वाढ संभवत अस=याने, नारळ बागेत ५ ते ६ GदवसांQया अतंराने पाणी दे?याची Sयव:था करावी तसेच 

आRयाम>ये ओलावा Gटक�व?यासाठI नारळाQया शAडया परुाSयात आTण झावRयांचे आQछादन करावे. 
'चकू  फुलोरा व 

फलधारणा 
• तापमानात वाढ संभवत अस=याने, 'चकू बागेत ५ ते ६ GदवसांQया अतंराने पाणी दे?याची Sयव:था करावी तसेच 

आQछादनाचा वापर करावा. 
केळी - • तापमानात वाढ सभंवत अस=याने, केळी बागेत आठवडयातनू दोन वेळा पाणी दे?याची Sयव:था करावी तसेच 

आQछादनाचा वापर करावा. 
भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाGटका 

फलधारणा • उ5हाळी भAडी �पकास गरजेनसुार पाणी दे?याची Sयव:था करावी.  

• वांगी �पकावर शAडा व फळे पोखरणाOया अळीचा �ादभुाBव Gदसनू आ=यास �कडN:त शAड ेव फळे जमा क\न न]ट करावीत 

व फेनSहलरेट १० Mमल) १० Mलटर पा?यात Mमसळून फवारणी करावी. 

• वांगी �पकाची काढणी फळे चमकदार व कोवळी असताना करावी. Mमरची �पकाम>ये तयार GहरSया Mमरचीची काढणी 

करावी. 

• फळबाग रोपवाGटकेस, नवीन लागवड केले=या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी दे?याची Sयव:था करावी. 
दभुती जनावरे/ 

शRेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प?यासाठI :वQछ पाणी परुव^याची Sयव:था करावी.  

• GदवसाQया कमाल तापमानात वाढ सभंवत अस=याने क_ब`यांचे व जनावरांचे उ]णतेपासनू संरWण करावे.   

• दभुaया जनावरांना १ ते १.५ �कलो खरुाक, १५ ते २० �कलो Gहरवी वरैण व ४ ते ५ �कलो वाळलेल) वरैण �ती Gदन 

bयावी.  

• सवBसाधारण एका शेळीस ३०० Nॅम खरुाक, ३ ते ४ �कलो Gहरवी वरैण व २ ते २.५ �कलो वाळलेल) वरैण �ती Gदन 

bयावी. 
सदर कृ"ष स-ला पSTका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Uामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तW स�मतीIया �शफारशीवYन तयार कYन �साZरत 

कर[यात आल*. 
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