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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला   

=दनांक २७ ते ३१ माच�, २०१९ पयEत कमाल व Hकमान तापमानात वाढ होQयाची शLयता आहे.  

सामाRय फरक वनTपती UनदVशांक (NDVI) नुसार रायगड िज-[याम\ये वनTपती UनदVशांक म\यम Tव]पाचा दश�"वQयात आला आहे  
�पक अव2था कृ�ष स4ला   

उ5हाळी भात पोटर) अव2था • भात �पक पोटर) अव2थेत अस4याने शेताम<ये पा=याची पातळी ५ ते १० स?. मी. पय@त ठेवावी. 

भुईमगु श?गा अव2था • बाDपीभवनाम<ये वाढ होत अस4याने भुईमगु �पकास जGमनीHया मगदरुानुसार ८ ते १० IदवसांHया अंतराने पाणी दयावे.  

आबंा फलधारणा 

अव2था 

(गोट) ते  सुपार) 

अव2था) 

 

• झाडांचे वाढNया उ5हापासनू संरPण कर=यासाठQ झाडाHया बंु<याला बोडR पे2ट (१ टSके) लावावी. 

• आTंयाचे उNप5न वाढ�व=यासाठQ व फळांची �त सधुार=यासाठQ फळे गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टSके पोटॅGशयम नायWेटची फवारणी करावी.  

• तापमानातील होणाXया बदलामुळे आTंयाची फळगळ हो=याची शSयता आहे. फळगळ कमी कर=यासाठQ फळधारणा झा4यावर पा=याHया उपलTधतेनुसार आTंयाHया 

झाडास १५० ते २०० Gलटर पा=याHया ३ ते ४ पाYया १५ IदवसांHया अंतराने दयाZयात आ[ण झाडाHया बंु<याभोवती आHछादनाचा वापर करावा. 

• आबंा फळांचे फळमाशी पासनू संरPण कर=यासाठQ �व]यापीठाने Gशफारस केलेले “रPक फळमाशी सापळा” �ती हेSटर) ४ या �माणात बागेम<ये झाडाHया खाल)ल 

बाजूHया फां]यावर लावावेत.  

• फळे गोट) आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन फळामधील साका आ[ण फळमाशीपासनू संरPण कर=यासाठQ २५ x २० आकाराची बटर पेपर �कंवा 

कागद) �पशवी लावावी. 

• नवीन लागवड केले4या आबंा कलमांना पIहल) तीन वष` पाणी दे=याची Zयव2था करावी तसेच जोडाHया खाल) बंु<यावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

उ5हाYयात पIह4या वषa आठवडयातून दोन वेळा तर दसुXया वषa पंधरा Iदवसातून दोन वेळा व bतसXया वषa मIह5यातून दोन वेळा �Nयेक कलमांना ३० Gलटर 

पाणी ]यावे. 

काजू  फलधारणा व 

पSवता 

• काजू �पकाम<ये काह) Iठकाणी काढणी योcय बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले4या $बया बdडापासनू वेगYया कeन $बया उ5हाम<ये ७ ते ८ Iदवस 

वाळवाZयात. तसेच �व]यापीठाने Gशफारस के4या�माणे काजू बdडापासनू �व�वध Iटकावू पदाथ@ तयार करावेत.   

• झाडांचे वाढNया उ5हापासनू संरPण कर=यासाठQ झाडाHया बंु<याला बोडR पे2ट (१ टSके) लावावी. 

• तापमानात वाढ संभवत अस4याने, कलमांHया आYयातील पा=याचे बाDपीभवन कमी हो=यासाठQ वाळलेले गवत, पालापाचोळा �कंवा पोल)थीनचे आHछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले4या काजू कलमांना दर आठ Iदवसांनी �ती कलम १५ Gलटर पाणी दे=याची Zयव2था करावी तसेच जोडाHया खाल) बंु<यावर येणार) फूट 

वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत अस4याने, नारळ बागेत ५ ते ६ IदवसांHया अंतराने पाणी दे=याची Zयव2था करावी तसेच आYयाम<ये ओलावा Iटक�व=यासाठQ नारळाHया 

श?डया पुराZयात आ[ण झावYयांचे आHछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले4या नारळाHया रोपांना काठQचा आधार दयावा तसेच कडक उ5हामुळे पाने करपू नयेत gहणून पIहल) दोन वष` रोपांना वeन सावल) करावी. 

सुपार)  - • तापमानात वाढ संभवत अस4याने, सुपार) बागेत ४ ते ५ IदवसांHया अंतराने पाणी दे=याची Zयव2था करावी.  

कांदा  वाढ)ची अव2था • कांदा �पकाम<ये ६ ते ८ IदवसांHया अंतराने जGमनीHया मगदरुानुसार पाणी दे=याची Zयव2था करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाIटका 

फलधारणा • तापमानात वाढ संभवत अस4याने, फळबाग रोपवाIटकेस, नवीन लागवड केले4या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास bनयGमत पाणी दे=याची Zयव2था करावी. 

• फळबाग रोपवाIटकेतील गवत काढून 2वHछता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठQ सावल) करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शेYया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांHया शर)राचे तापमान संतुGलत राह=यासाठQ जनावरांना ताजे 2वHछ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे=यात यावे तसेच उDणतेचा दाह कमी कर=यासाठQ 

वैरणीवर १ टSके  गुळपाणी आ[ण ०.५ टSके मीठ यांचे 2वतं% iावण कeन Gशपंडावे. 

• 2वHछ पाणी पुरवठा कर=यासाठQ पा=याचा हौद �कंवा टाकk पंधरा Iदवसांतून एकदा संपूण@ कोरडी कeन Nयाला आतून चुना लावावा. Nयामुळे शेवाळ वाढ 

हो=यास �bतबंध होवून पाणी थंड राहून Nयातून कॅि4शयमचाह) पुरवठा हो=यास मदत होईल.  

• तापमानात वाढ संभवत अस4याने उDणतेपासनू सरंPण कर=यासाठQ गोmयाचे/कुकुटपालन शेडचे छnपर गवत, भाताचा प?डा, �कंवा  नारळाHया झावYया यांनी 

झाकून Nयावर अbतउ5हाHयावेळी पाणी पडेल अशी Zयव2था करावी तसेच वारा वाहत असले4या Iदशेने गोठयाHया / शेडHया  बाजूस पा=यात Gभजवलेले बारदान 

�कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उDणतेपासनू जनावरांचे संरPण कर=याकoरता दपुारHया वेळी जनावरांHया अंगावर थंड पाणी Gशपंडावे Nयामुळे शर)राचे तापमान कमी हो=यास मदत होईल. 

• जनावरांना पायलाग रोगावर �bतबंधाNमक उपाय gहणून पश ुवै]य�कय अ'धकार) स44याने सव@ जनावरांना लसीकरण कeन pयावे.  

• पश ुवैदकांHया माग@दश@नाखाल) पqयांना रानीखेत �bतबंधक लसीकरण कeन pयावे. 

सदर कृ�ष स4ला प$%का डॉ. बाळासाहेब सावंत कdकण कृ�ष �व]यापीठ, दापोल) येथील sामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तt सGमतीHया Gशफारशीवeन तयार कeन �साoरत कर=यात आल). 

अ'धक माIहतीसाठQ नजीकHया कृषी �व]यापीठाचे क? i �कंवा महाराDW शासनाचे कृषी अ'धकार) यांHयाशी संपक@  करावा 

 


