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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला   
@दनांक २३ त े२७ फेSवुार* २०१९ पयGत वाPयाचा वेगात वाढ संभवत.े 

"पक अवUथा कृ"ष स-ला   

भुईमुग  फुलोरा व आ4या  • बा6पीभवनाम8ये वाढ होत अस<याने भुईमुग �पकास ज>मनी?या मगदरुानुसार ८ ते १० @दवसां?या अंतराने पाणी दयाव.े  

वाल  काढणी अवBथा • वाल �पकाची काढणी जसजशा शEगा वाळतील तसतशी शEगांची तोडणी कGन ४ ते ५ @दवस शEगा उHहात वाळवाIयात व मळणी 

करावी �कंवा शEगा झाडावर वाळ<यानंतर �पकाची कापणी कGन झाड ेखKयावर ३ ते ४ @दवस उHहात वाळवावीत व नंतर मळणी 

करावी. साठववणूकMम8ये भंुNयाचा उपOव टाळQयासाठR वालाचे दाणे माती?या खळीचा थर देऊन चांगले वाळवाव.े 

आंबा फलधारणा अवBथा • तापमानातील होणा4या बदलामुळे आंTयाची फळगळ होQयाची शUयता आहे. फळगळ कमी करQयासाठR फळधारणा झा<यावर 

पाQया?या उपलTधतेनुसार आंTया?या झाडास १५० ते २०० >लटर पाQया?या ३ ते ४ पाKया १५ @दवसां?या अंतराने दयाIयात आVण 

झाडा?या बुं8याभोवती आ?छादनाचा वापर करावा. 

• आंTयाचे उXपHन वाढ�वQयासाठR व फळांची �त सुधारQयासाठR फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टUके पोटॅ>शयम 

नाय[ेटची फवारणी करावी.  

• पुढ)ल पाचह) @दवस वा4याचा वेग जाBत अस<याने नवीन लागवड केले<या कलमांना काठRचा आधार \यावा. 

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत अस<याने, नारळ बागेत ८ ते १० @दवसां?या अंतराने पाणी देQयाची IयवBथा करावी तसेच आKयाम8ये 

ओलावा @टक�वQयासाठR नारळा?या शEडया पुराIयात आVण झावKयांचे आ?छादन कराव.े 

• नारळावर)ल स_`या भंुNया?या aनयं%णासाठR शUय असतील तेवढया अKया कोयती?या सहाbयाने काढून टाकाIयात तसेच खोडावर 

१ मीटर उंचीवर 'गरमीटा?या सहाbयाने १५ ते २० से.मी. खोल aतरपे भोक पाडून Xयाम8ये २० >म.ल). ३६ टUके मोनोcोटोफॉस 

�वाह) कMटकनाशक नरसाKया?या सहाbयाने ओतावे आVण भोक >समEट?या सहाbयाने बंद कराव.े    

मसाले �पके  फळपUवता  • काळी>मर)?या घोसातील १ ते २ दाणे �पवळे �कंवा तांबड े लाल होताच >मर)ची काढणी करावी व दसु4या @दवशी >मर)चे दाणे 

घोसापासून वेगळे कGन बांबू?या करंडीत �कंवा मलमल?या कापडात भGन उकळXया पाQयात एक >मaनटे बडुवावेत व उHहाम8ये 

३ ते ४ @दवस चांगले वाळवाव.े  

भाजीपाला/ 

फळबाग रोपवा@टका 

काढणी अवBथा • वेलवगgय भाजीपाला �पकावर फळमाशीचा �ादभुाhव होQयाची शUयता अस<याने माशी?या aनयं%णासाठR शतेात “रjक” सापळा 

�aत हेUटर) ४ नग या �माणात लावावेत.  

• उHहाळी हंगामात भEडीची लागवड ४५ x १५ से.मी. अंतरावर करावी. लागवडी?या वेळेस १५ टन शेणखत, ७२  �कलो युmरया, ३१३ 

�कलो >सगंल सुपर फोBफेट आVण ८३ �कलो nयुरेट ऑफ पोटाश �ती हेUटर) खताची मा% \यावी.  

• फळबाग रोपवा@टकेस, नवीन लागवड केले<या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देQयाची IयवBथा करावी. 

• काजू �पकाची मदृका6ठ पoतीने कलमे करQयासाठR खंुट nहणून वापरQयात येणा4या रोपांसाठR काजू $बयांची �पशवी म8ये pजवणी 

करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शKेया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पQयासाठR Bव?छ पाणी पुरवqयाची IयवBथा करावी.  

• @दवसा?या कमाल तापमानात वाढ संभवत अस<याने क_ब`यांचे व जनावरांचे उ6णतेपासून संरjण कराव.े   

• दभुXया जनावरांना १ ते १.५ �कलो खुराक, १५ ते २० �कलो @हरवी वैरण व ४ ते ५ �कलो वाळलेल) वैरण �ती @दन \यावी.  

• सवhसाधारण एका शेळीस ३०० rॅम खुराक, ३ ते ४ �कलो @हरवी वैरण व २ ते २.५ �कलो वाळलेल) वैरण �ती @दन \यावी. 

सदर कृ"ष स-ला पWXका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Yामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त[ स�मतीKया �शफारशीव\न तयार क\न �सा]रत 

कर^यात आल*. 

अ0धक मा@हतीसाठ_ नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी संपक�  करावा 
 


