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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

=दनांक १७ त े२१ ए"�ल, २०१९ पयEत कमाल व Gकमान तापमानात वाढ होQयाची शKयता आहे.  

  "पक अवRथा कृ"ष स-ला   

उUहाळी भात फुलोरा अवRथा • उ6हाळी भात �पकास न%ाचा ;तसरा ह<ता हे>टर) २० �क. @ॅ. न% (४३ �क. @ॅ. युCरया) �पक फुलोEयात असताना देFयात यावा तसेच 

लGHया आIयानंतर दहा JदवसांपयKत शतेामLये पाFयाची पातळी १० सM. मी. पयNत ठेवावी. 

आंबा फलधारणा अवRथा 

(अंडाकृती ते पKवता 

अवRथा) 

 

• आPNतते होणार) घट व तापमानातील होणाEया वाढ)मुळे आंHयाची फळगळ होFयाची श>यता आहे. फळगळ कमी करFयासाठT 

पाFयाUया उपलHधतेनुसार आंHयाUया झाडास १५ JदवसांUया अंतराने १५० ते २०० Wलटर पाणी देFयाची XयवYथा करावी. आ[ण 

झाडाUया बुंLयाभोवती आUछादनाचा वापर करावा.  

• िजI`यातील काह) Jठकाणी मोaया आकाराची फळे काढणीUया अवYथेत असून फळांची काढणी ‘नूतन’ झIेयाUया सहाcयाने चौदा 

आणे (८० ते ८५ ट>के) प>वतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयKत �कंवा संLयाकाळी ४ नंतर करावीत. उeणतेमुळे फळांचे तापमान वाढून 

सा>याचे �माण वाढFयाची श>यता असIयाने आंHयाची फळे काढIयानंतर सावल)मLये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ीUया 

वेळेस करावी. फळे काढणीUया �कमान ८ Jदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी कf नये. 

• आंHयावर)ल काढणी पgचात बुरशीज6य रोगापासून आंबा फळांचे संरhण करFयासाठT काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o सM. तापमानाUया 

पाFयात १० Wम;नटे बडुवून काढावीत व नंतर फळे �पक�वFयासाठT ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कGकण कृषी �वjयापीठाने Wशफारस 

केलेIया कोरोगोटेड फायबर बॉ>समLये फळे प�कंग करावीत.    

• आंबा �पकावर करपा रोगाचा �ादभुाNव होFयाची श>यता आहे. करपा रोगाUया ;नयं%णासाठT काबk6डाझीम १२ ट>के + मॅ6कोझेब ६३ 

ट>के  १० @ॅम. �;त १० Wलटर पाFयातून �;त १० Wलटर पाFयात Wमसळून फवारणी करावी. तसेच आंबा फळांचे फळमाशीपासून 

संरhण करFयासाठT �वjयापीठाने Wशफारस केलेले “रhक फळमाशी सापळा” �ती हे>टर) ४ या �माणात बागेमLये झाडाUया खाल)ल 

बाजूUया फांjयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा कfन नeट करावी व बागेत YवUछता ठेवावी.  

• नवीन लागवड केलेIया आंबा कलमांना पJहल) तीन वषk पाणी देFयाची XयवYथा करावी तसेच जोडाUया खाल) बुंLयावर येणार) फूट 

वेळोवेळी काढून टाकावी. उ6हाoयात पJहIया वषp आठवडयातून दोन वेळा तर दसुEया वषp पंधरा Jदवसातून दोन वेळा व ;तसEया वषp 

मJह6यातून दोन वेळा �qयेक कलमांना ३० Wलटर पाणी jयावे.  

• आंबा नवीन लागवडीसाठT ;नवडलेIया hे%ातील साफ सफाई कfन rयावी. ए��ल – मे मJह6यात १० x १० मीटर अंतरावर व घन 

पLदतीने लागवडीसाठT  ५ x ५ मीटर अंतरावर १ x १ x १ मीटर आकाराचे खtड ेखणून ते चांगल) माती आ[ण तीन ते चार घमेल) 

चांगले कुजलेले शेणखत आ[ण ३ �कलो Wसगंल सुपर फॉYफेट या Wमuणाने भfन तयार ठेवावेत.    

सूचना : अधNवट कुजलेले शेणखत वापरIयास कलमांना वाळवीचा �ादभुाNव होFयाची श>यता असत.े  

काजू  नवीन लागवड • काजू नवीन लागवडीसाठT ;नवडलेIया hे%ातील साफ सफाई कfन rयावी. ए��ल – मे मJह6यात ७ x ७ मीटर �कंवा ८ x ८ मीटर 

अंतरावर ०.६ x ०.६ x ०.६ मीटर आकाराचे खtडे खणून ते चांगल) माती आ[ण द)ड ते दोन घमेल) चांगले कुजलेले शेणखत आ[ण 

अधाN �कलो Wसगंल सुपर फॉYफेट या Wमuणाने भfन तयार ठेवावेत.  सूचना : अधNवट कुजलेले शणेखत वापरIयास कलमांना 

वाळवीचा �ादभुाNव होFयाची श>यता असत.े 

नारळ नवीन लागवड • नारळ नवीन लागवडीसाठT ;नवडलेIया hे%ातील साफ सफाई कfन rयावी. ए��ल – मे मJह6यात ७.५ x ७.५ मीटर �कंवा ८ x ८ 

मीटर अंतरावर १ x १ x १ मीटर आकाराचे खtड ेखणून ते चांगल) माती आ[ण १० �कलो चांगले कुजलेले शेणखत आ[ण २ �कलो 

Wसगंल सुपर फॉYफेट या Wमuणाने भfन तयार ठेवावेत.    

• बाeपीभवनामLये वाढ होत असIयाने, नारळ बागेत ५ ते ६ JदवसांUया अंतराने पाणी देFयाची XयवYथा करावी तसेच आoयामLये 

ओलावा Jटक�वFयासाठT नारळाUया शMडया पुराXयात आ[ण झावoयांचे आUछादन कराव.े 

• नवीन लागवड केलेIया नारळाUया रोपांना काठTचा आधार दयावा तसेच कडक उ6हामुळे पाने करप ूनयेत xहणून पJहल) दोन वषk 

रोपांना वfन सावल) करावी. 

]चकू  फुलोरा व फलधारणा • बाeपीभवनामLये वाढ होत असIयाने, 'चकू बागेत ५ ते ६ JदवसांUया अंतराने पाणी देFयाची XयवYथा करावी तसेच आUछादनाचा 



वापर करावा. 

• 'चकू नवीन लागवडीसाठT ;नवडलेIया hे%ातील साफ सफाई कfन rयावी. ए��ल – मे मJह6यात १० x १० मीटर अंतरावर १ x १ x 

१ मीटर आकाराचे खtड ेखणून ते चांगल) माती आ[ण तीन ते चार घमेल) चांगले कुजलेले शेणखत आ[ण २.५ �कलो Wसगंल सुपर 

फॉYफेट या Wमuणाने भfन तयार ठेवावेत.    

सूचना : अधNवट कुजलेले शेणखत वापरIयास कलमांना वाळवीचा �ादभुाNव होFयाची श>यता असत.े 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

फुलोरा • उ6हाळी भMडी भाजीपाला �पकावर)ल पांढEयामाशीUया ;नयं%णासाठT शतेामLये �पवoया रंगाची 'चकट काडk ८ �;त एकर लावावीत तसेच 

भMडीवर शMडा व फळे पोखरणाEया अळीचा �ादभुाNव Jदसून आIयास �कड@Yत फळे नeट करावीत व ;नयं%णासाठT सायपरमेzीन २५ 

ट>के �वाह) ३ Wम .ल). �कंवा लॅxबडा सायहॅलोzीन ५ ट>के �वाह) ६ Wम .ल). �ती १० Wलटर पाFयात Wमसळून फवारणी करावी 

तसेच �पकास गरजेनुसार पाणी देFयाची XयवYथा करावी. 

• बाeपीभवनामLये वाढ होत असIयाने, फळबाग रोपवाJटकेस, नवीन लागवड केलेIया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास ;नयWमत पाणी 

देFयाची XयवYथा करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शे̂ या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांUया शर)राचे तापमान संतुWलत राहFयासाठT जनावरांना ताजे YवUछ व थंड पाणी मुबलक �माणात देFयात यावे तसेच 

उeणतेचा दाह कमी करFयासाठT वैरणीवर १ ट>के गुळपाणी आ[ण ०.५ ट>के मीठ यांचे Yवतं% Pावण कfन Wशपंडाव.े 

• तापमानात वाढ संभवत असIयाने उeणतेपासून संरhण करFयासाठT गोaयाच/ेकुकुटपालन शडेचे छ<पर गवत, भाताचा पMडा, 

�कंवा नारळाUया झावoया यांनी झाकून qयावर अ;तउ6हाUयावेळी पाणी पडेल अशी XयवYथा करावी तसेच वारा वाहत 

असलेIया Jदशनेे गोठयाUया / शडेUया  बाजूस पाFयात Wभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधाव.े    

• उeणतेपासून जनावरांचे संरhण करFयाकCरता दपुारUया वेळी जनावरांUया अंगावर थंड पाणी Wशपंडावे qयामुळे शर)राचे तापमान कमी 

होFयास मदत होईल. 

सदर कृ"ष स-ला प`aका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील bामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तd स�मतीHया �शफारशीवeन तयार कeन �साfरत 

करQयात आल*. 

अ]धक मा=हतीसाठg नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराhi शासनाचे कृषी अ]धकार* यांHयाशी संपक�  करावा 
 


