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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

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

�पक अव4था कृ�ष स6ला   

उ7हाळी भात पोटर) अव4था • भात �पक पोटर) अव4थेत अस6याने शेताम>ये पा?याची पातळी ५ ते १० सA. मी. पयBत ठेवावी. 

भुईमगु शAगा अव4था • बाEपीभवनाम>ये वाढ होत अस6याने भुईमगु �पकास जHमनीIया मगदरुानुसार ८ ते १० JदवसांIया अंतराने पाणी दयावे.  

आबंा फलधारणा 

अव4था 

(गोट) ते  

सुपार) अव4था) 

 

• झाडांचे वाढPया उ7हापासनू संरQण कर?यासाठR झाडाIया बंु>याला बोडS पे4ट (१ टTके) लावावी. 

• आUंयाचे उPप7न वाढ�व?यासाठR व फळांची �त सधुार?यासाठR फळे गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टTके पोटॅHशयम नायXेटची फवारणी करावी.  

• तापमानातील होणाYया बदलामुळे आUंयाची फळगळ हो?याची शTयता आहे. फळगळ कमी कर?यासाठR फळधारणा झा6यावर पा?याIया उपलUधतेनुसार आUंयाIया 

झाडास १५० ते २०० Hलटर पा?याIया ३ ते ४ पाZया १५ JदवसांIया अंतराने दया[यात आ\ण झाडाIया बंु>याभोवती आIछादनाचा वापर करावा. 

• आबंा फळांचे फळमाशी पासनू संरQण कर?यासाठR �व^यापीठाने Hशफारस केलेले “रQक फळमाशी सापळा” �ती हेTटर) ४ या �माणात बागेम>ये झाडाIया खाल)ल 

बाजूIया फां^यावर लावावेत.  

• फळे गोट) आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन फळामधील साका आ\ण फळमाशीपासनू संरQण कर?यासाठR २५ x २० आकाराची बटर पेपर �कंवा 

कागद) �पशवी लावावी. 

• नवीन लागवड केले6या आबंा कलमांना पJहल) तीन वषa पाणी दे?याची [यव4था करावी तसेच जोडाIया खाल) बंु>यावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

उ7हाZयात पJह6या वषb आठवडयातून दोन वेळा तर दसुYया वषb पंधरा Jदवसातून दोन वेळा व cतसYया वषb मJह7यातून दोन वेळा �Pयेक कलमांना ३० Hलटर 

पाणी ^यावे. 

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत अस6याने, नारळ बागेत ५ ते ६ JदवसांIया अंतराने पाणी दे?याची [यव4था करावी तसेच आZयाम>ये ओलावा Jटक�व?यासाठR नारळाIया 

शAडया पुरा[यात आ\ण झावZयांचे आIछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले6या नारळाIया रोपांना काठRचा आधार दयावा तसेच कडक उ7हामुळे पाने करपू नयेत eहणून पJहल) दोन वषa रोपांना वfन सावल) करावी. 

'चकू  फुलोरा व 

फलधारणा 

• तापमानात वाढ संभवत अस6याने, 'चकू बागेत ५ ते ६ JदवसांIया अंतराने पाणी दे?याची [यव4था करावी तसेच आIछादनाचा वापर करावा. 

केळी - • तापमानात वाढ संभवत अस6याने, केळी बागेत आठवडयातून दोन वेळा पाणी दे?याची [यव4था करावी तसेच आIछादनाचा वापर करावा. 

• फुलोYयावर आले6या केळीIया झाडाला काठRचा आधार ^यावा तसेच �खर सूयB�करणाने घडाचे भाजून नुकसान होव ूनये eहणून केळीIया पानाने �कंवा गोणपाठाने 

घड झाकून hयावा.  

• पुढ)ल पाचह) Jदवस वाYयाचा वेग जा4त अस6याने नवीन लागवड केले6या केळी बागेत काठRचा आधार ^यावा तसेच झाडांना सावल)ची [यव4था करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग रोपवाJटका 

फलधारणा • तापमानात वाढ संभवत अस6याने, फळबाग रोपवाJटकेस, नवीन लागवड केले6या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास cनयHमत पाणी दे?याची [यव4था करावी. 

• फळबाग रोपवाJटकेतील गवत काढून 4वIछता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठR सावल) करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शेZया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांIया शर)राचे तापमान संतुHलत राह?यासाठR जनावरांना ताजे 4वIछ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे?यात यावे तसेच उEणतेचा दाह कमी 

कर?यासाठR वैरणीवर १ टTके  गुळपाणी आ\ण ०.५ टTके मीठ यांचे 4वतं% jावण कfन Hशपंडावे. 

• 4वIछ पाणी पुरवठा कर?यासाठR पा?याचा हौद �कंवा टाकl पंधरा Jदवसांतून एकदा संपूणB कोरडी कfन Pयाला आतून चुना लावावा. Pयामुळे शेवाळ वाढ 

हो?यास �cतबंध होवून पाणी थंड राहून Pयातून कॅि6शयमचाह) पुरवठा हो?यास मदत होईल.  

• तापमानात वाढ संभवत अस6याने उEणतेपासनू सरंQण कर?यासाठR गोnयाचे/कुकुटपालन शेडचे छoपर गवत, भाताचा पAडा, �कंवा  नारळाIया झावZया 

यांनी झाकून Pयावर अcतउ7हाIयावेळी पाणी पडेल अशी [यव4था करावी तसेच वारा वाहत असले6या Jदशेने गोठयाIया / शेडIया  बाजूस पा?यात 

Hभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उEणतेपासनू जनावरांचे संरQण कर?याकpरता दपुारIया वेळी जनावरांIया अंगावर थंड पाणी Hशपंडावे Pयामुळे शर)राचे तापमान कमी हो?यास मदत होईल. 

• जनावरांना पायलाग रोगावर �cतबंधाPमक उपाय eहणून पश ुवै^य�कय अ'धकार) स66याने सवB जनावरांना लसीकरण कfन hयावे.  

• पश ुवैदकांIया मागBदशBनाखाल) पqयांना रानीखेत �cतबंधक लसीकरण कfन hयावे. 

सदर कृ�ष स6ला प$%का डॉ. बाळासाहेब सावंत कsकण कृ�ष �व^यापीठ, दापोल) येथील tामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तu सHमतीIया Hशफारशीवfन तयार कfन �साpरत कर?यात आल). 

अ'धक माJहतीसाठR नजीकIया कृषी �व^यापीठाचे कA j �कंवा महाराEX शासनाचे कृषी अ'धकार) यांIयाशी संपकB  करावा 

 


