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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

=दनांक २० ते २४  माच�,२०१९ पयEत वाNयाचा वेगात वाढ होQयाची शLयता आहे.  

"पक अवRथा 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. 

भईुमगु शAगा अव:था • भईुमगु �पकावर DटEका रोगाचा �ादभुाBव Dदसनू येत अस=यास Fनयं%णासाठH १ टEका बोडJKमLण �कंवा ०.२ टEके मॅ5कोझेब �कंवा ०.१ टEका 

काबO5डाझीम यापैकP एका बुरशीनाशकाची  फवारणी १० DदवसांRया अतंराने तीन वेळा करावी. 

• बाSपीभवनाम>ये वाढ होत अस=याने भईुमगु �पकास जKमनीRया मगदरुानुसार ८ ते १० DदवसांRया अतंराने पाणी दयावे.  

आंबा फलधारणा 

अव:था 

 

 

• आंबा �पकाम>ये भरु) रोगाचा �ादभुाBव Dदसनू आ=यास Fनयं%णासाठH ५ टEके हेEझाकोनॅझोल ५ Kम. ल). �कंवा पा?यात Kमसळणारे ८० टEके गंधक 

�Fत Kलटर २० Vॅम �Fत १० Kलटर पा?यात Kमसळून फवारणी करावी. 

• आंWयाचे उXप5न वाढ�व?यासाठH व फळांची �त सधुार?यासाठH फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टEके पोटॅKशयम नायYेटची फवारणी 

करावी.  

• तापमानातील होणाZया बदलामळेु आंWयाची फळगळ हो?याची शEयता आहे. फळगळ कमी कर?यासाठH फळधारणा झा=यावर पा?याRया 

उपलWधतेनुसार आंWयाRया झाडास १५० ते २०० Kलटर पा?याRया ३ ते ४ पा[या १५ DदवसांRया अतंराने दया\यात आ]ण झाडाRया बु>ंयाभोवती 

आRछादनाचा वापर करावा. 

• पढु)ल पाचह) Dदवस वाZयाचा वेग जा:त अस=याने नवीन लागवड केले=या कलमांना काठHचा आधार _यावा. 

नारळ - • तापमानात वाढ सभंवत अस=याने, नारळ बागेत ५ ते ६ DदवसांRया अतंराने पाणी दे?याची \यव:था करावी तसेच आ[याम>ये ओलावा 

Dटक�व?यासाठH नारळाRया शAडया परुा\यात आ]ण झाव[यांचे आRछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले=या नारळाRया रोपांना काठHचा आधार दयावा तसेच कडक उ5हामुळे पाने करप ूनयेत aहणनू पDहल) दोन वषO रोपांना वbन सावल) 

करावी. 

'चकू  फुलोरा  • तापमानात वाढ सभंवत अस=याने, 'चकू बागेत ५ ते ६ DदवसांRया अतंराने पाणी दे?याची \यव:था करावी तसेच आRछादनाचा वापर करावा. 

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

• फुलोZयावर आले=या केळीRया झाडाला काठHचा आधार _यावा. 

• केळी �पकाम>ये पणBगुRछ रोगाचा �ादभुाBव झा=यास रोगV:त झाडे मनु\यासकट जKमनीतून समूळ उपटून नSट करावीत. पणBगुRछ रोगाचा �सार 

मावा �कडीमाफB त होत अस=याने, �कडीचा �ादभुाBव Dदसनू येताच ०.०५ टEके डायKमथोएट या कPटकनाशकाची १५ DदवसांRया अतंराने तीन वेळा 

फवारणी करावी.   

• पढु)ल पाचह) Dदवस वाZयाचा वेग जा:त अस=याने नवीन लागवड केले=या केळी बागेत काठHचा आधार _यावा. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाDटका 

फलधारणा • उ5हाळी भAडी �पकाचे तडुतdुयापासनू Fनयं%ण कर?यासाठH पेरणीनंतर १० ते १५ Dदवसांनी फोरेट १० जी १० �कलो �ती हेEटर) या �माणात 

झाडाभोवती मातीत Kमसळावे. �कडV:त शAड/े पाने नSट करावीत. शेताम>ये �पव[या 'चकट कागदाRया साप[याचा वापर करावा.    

• टोमॅटो, वांगी, Kमरची �पकावर पांढर) माशी, तुडतडु,े मावा �कडींचा �ादभुाBव Dदसनू आ=यास Fनयं%णासाठH मॅलेथीऑन २० Kम.ल). �कंवा डायमेथोएट १५ 

Kम.ल). १० Kलटर पा?यात Kमसळून १०-१५ DदवसाRया अतंराने फवारणी करावी. 

• फळबाग रोपवाDटकेस, नवीन लागवड केले=या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी दे?याची \यव:था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शे[या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प?यासाठH :वRछ पा?याची \यव:था करावी तसेच गोeयाम>ये हवा खेळती राह)ल याची काळजी fयावी. 

• DदवसाRया कमाल तापमानात वाढ संभवत अस=याने कgबdयांचे व जनावरांचे उSणतेपासनू संरhण करावे.   

• पश ुवदैकांRया मागBदशBनाखाल) पiयांना रानीखेत �Fतबधंक लसीकरण कbन fयावे. 

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 

 


