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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  
>दनांक २३ त े२७ फेQवुार* २०१९ पयEत तापमानात वाढ होSयाची शLयता आहे.  

"पक अवTथा कृ"ष स-ला   

उ5हाळी भात  फुटवे अव;था  • उ5हाळी भात �पकातील तणाचे ?यव;थापन करावे तसेच �पकास न%ाचा दसुरा ह@ता फुटवे येAयाBया वेळी (पुनलाDगवडीनंतर ३० ते ४० 

Eदवसांनी) हेGटर) ४० �क.Hॅ. न% (८७ �क.Hॅ. युJरया �ती हे.) देAयात यावा. 

• भात खाचरात पाAयाची पातळी ५ ते १० सK. मी. ठेवावी 

भुईमुग  फुलोरा व आMया  • बाOपीभवनामPये वाढ होत असRयाने भुईमुग �पकास जTमनीBया मगदरुानुसार ८ ते १० EदवसांBया अंतराने पाणी दयाव.े  

वाल  काढणी अव;था • वाल �पकाची काढणी जसजशा शKगा वाळतील तसतशी शKगांची तोडणी कUन ४ ते ५ Eदवस शKगा उ5हात वाळवा?यात व मळणी करावी �कंवा 

शKगा झाडावर वाळRयानंतर �पकाची कापणी कUन झाड ेखWयावर ३ ते ४ Eदवस उ5हात वाळवावीत व नंतर मळणी करावी. साठववणूकXमPये 

भंुYयाचा उपZव टाळAयासाठ[ वालाचे दाणे मातीBया खळीचा थर देऊन चांगले वाळवावे. 

आंबा फलधारणा 

अव;था 

• तापमानातील होणाMया बदलामुळे आं\याची फळगळ होAयाची शGयता आहे. फळगळ कमी करAयासाठ[ फळधारणा झाRयावर पाAयाBया 

उपल\धतेनुसार आं\याBया झाडास १५० ते २०० Tलटर पाAयाBया ३ ते ४ पाWया १५ EदवसांBया अंतराने दया?यात आ]ण झाडाBया बुंPयाभोवती 

आBछादनाचा वापर करावा. 

• आं\याचे उ_प5न वाढ�वAयासाठ[ व फळांची �त सुधारAयासाठ[ फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टGके पोटॅTशयम नायaेटची 

फवारणी करावी.  

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत असRयाने, नारळ बागेत ८ ते १० EदवसांBया अंतराने पाणी देAयाची ?यव;था करावी तसेच आWयामPये ओलावा 

Eटक�वAयासाठ[ नारळाBया शKडया पुरा?यात आ]ण झावWयांचे आBछादन कराव.े 

• नारळावर)ल सcdया भंुYयाBया eनयं%णासाठ[ शGय असतील तेवढया अWया कोयतीBया सहाfयाने काढून टाका?यात तसेच खोडावर १ मीटर 

उंचीवर 'गरमीटाBया सहाfयाने १५ ते २० से.मी. खोल eतरपे भोक पाडून _यामPये २० Tम.ल). ३६ टGके मोनोgोटोफॉस �वाह) कXटकनाशक 

नरसाWयाBया सहाfयाने ओताव ेआ]ण भोक TसमKटBया सहाfयाने बंद कराव.े    

'चकू  फलधारणा  • तापमानात वाढ संभवत असRयाने, 'चकू बागेत ८ ते १० EदवसांBया अंतराने पाणी देAयाची ?यव;था करावी 

केळी - • तापमानात वाढ संभवत असRयाने, केळी बागेत ७ ते ८ EदवसांBया अंतराने पाणी देAयाची ?यव;था करावी.   

फुल�पके फुल अव;था • झKडू �पकामPये फुले पूणD उमलRयानंतर फुलांची काढणी करावी. काढणी शGयतो संPयाकाळी करावी व काढलेल) फुले थंड Eठकाणी ठेवावीत. 

• अॅ;टर �पकामPये काढणीस तयार असलेRया फुलांची काढणी करावी. फGत फुलांची तोडणी करावयाची असRयास सकाळी लवकर करावी व पूणD 

झाड फुलदांडासाठ[ वापरावयाचे असRयास सायंकाळी झाड छाटून ताबडतोब ;वBछ पाAयामPये ठेवाव.े     

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाEटका 

काढणी अव;था • वेलवगjय भाजीपाला �पकावर फळमाशीचा �ादभुाDव होAयाची शGयता असRयाने माशीBया eनयं%णासाठ[ शतेात “रlक” सापळा �eत हेGटर) ४ 

नग या �माणात लावावेत.  

• उ5हाळी हंगामात भKडीची लागवड ४५ x १५ से.मी. अंतरावर करावी. लागवडीBया वेळेस १५ टन शेणखत, ७२  �कलो युJरया, ३१३ �कलो Tसगंल 

सुपर फो;फेट आ]ण ८३ �कलो oयुरेट ऑफ पोटाश �ती हेGटर) खताची मा% pयावी.  

• फळबाग रोपवाEटकेस, नवीन लागवड केलेRया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देAयाची ?यव;था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शWेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पAयासाठ[ ;वBछ पाणी पुरवqयाची ?यव;था करावी.  

• EदवसाBया कमाल तापमानात वाढ संभवत असRयाने कcबdयांचे व जनावरांचे उOणतेपासून संरlण कराव.े   

• दभु_या जनावरांना १ ते १.५ �कलो खुराक, १५ ते २० �कलो Eहरवी वैरण व ४ ते ५ �कलो वाळलेल) वैरण �ती Eदन pयावी.  

• सवDसाधारण एका शेळीस ३०० Hॅम खुराक, ३ ते ४ �कलो Eहरवी वैरण व २ ते २.५ �कलो वाळलेल) वैरण �ती Eदन pयावी. 

सदर कृ"ष स-ला पVWका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Xामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तZ स�मतीIया �शफारशीव[न तयार क[न �सा\रत करSयात 

आल*. 

अ]धक मा>हतीसाठ^ नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ]धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 



 


