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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

>दनांक २७ ए"�ल त े१ मे, २०१९ पयEत कमाल व Gकमान तापमानात वाढ होQयाची शKयता आहे. >दनांक २७ ए"�ल ते १ मे, २०१९ पयEत आकाश अंशता: ढगाळ राह*ल.  

  "पक अवRथा कृ"ष स-ला   

उUहाळी भात दाणे भरणे 

अवRथा 

• पढु)ल पाचह) 7दवस तापमानात वाढ आ9ण आ;<तेत घट सभंवत अस@याने तसेच उAहाळी भात �पक दाणे भरDयाEया अवFथेत अस@याने शेतात पाDयाची 

पातळी ५ सI. मी. पय<त ठेवावी. 

आंबा फलधारणा 

अवRथा 

(अडंाकृती ते 

पKवता 

अवRथा) 

 

• आ;<तेत होणार) घट व तापमानात होणार) वाढ यामळेु काढणी योKय फळांची काढणी ‘नूतन’ झे@याEया सहाNयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टQके) पQवतेला 

देठासह सकाळी १० वाजेपयTत �कंवा सUंयाकाळी ४ नंतर Vवर)त करावी. यामळेु फळामधील साQयाचे �माण कमी होDयास मदत होईल. आंWयाची फळे 

काढ@यानंतर सावल)मUये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ीEया वेळेस करावी. फळे काढणीEया �कमान ८ 7दवस अगोदर झाडावर कोणतीह) 

फवारणी कY नये. 

• आंWयावर)ल काढणी पZचात बुरशीजAय रोगापासनू आंबा फळांचे सरं[ण करDयासाठ\ काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o सI. तापमानाEया पाDयात १० ]म^नटे 

बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�वDयासाठ\ ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं क`कण कृषी �वaयापीठाने ]शफारस केले@या कोरोगोटेड फायबर बॉQसमUये 

फळे प�कंग करावीत.   

• आंबा फळांचे फळमाशीपासनू संर[ण करDयासाठ\ �वaयापीठाने ]शफारस केलेले “र[क फळमाशी सापळा” �ती हेQटर) ४ या �माणात बागेमUये झाडाEया 

खाल)ल बाजEूया फांaयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा कYन नdट करावी व बागेत FवEछता ठेवावी.  

• बाdपीभवनामUये वाढ होत अस@याने, नवीन लागवड केले@या आंबा कलमांना पाणी देDयाची fयवFथा करावी तसेच बुUंयाभोवती आEछादनाचा वापर 

करावा. 

• आंबा झाडांचे वाढVया उAहापासनू सरं[ण करDयासाठ\ झाडाEया बुUंयाला बोडg पेFट लावावी. 

नारळ - • बाdपीभवनामUये वाढ होत अस@याने, नारळ बागेत ५ ते ६ 7दवसांEया अतंराने पाणी देDयाची fयवFथा करावी तसेच आhयामUये ओलावा 7टक�वDयासाठ\ 

नारळाEया शIडया परुाfयात आ9ण झावhयांचे आEछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले@या नारळाEया रोपांना काठ\चा आधार दयावा तसेच कडक उAहामळेु पाने करप ूनयेत jहणनू प7हल) दोन वषk रोपांना वYन सावल) 

करावी. 

केळी  फलधारणा • पढु)ल पाचह) 7दवस तापमानात वाढ आ9ण आ;<तेत घट सभंवत अस@याने केळी बागेत पाDयाचा ताण बसणार नाह) याची काळजी lयावी. बागेस �पकाEया 

गरजेनुसार पाणी देDयाची fयवFथा करावी तसेच आEछादनाचा वापर करावा. 

• फुलोmयावर आले@या केळीEया झाडाला काठ\चा आधार aयावा तसेच �खर सयू<�करणाने घडाचे भाजनू नुकसान होव ूनये jहणनू केळीEया पानाने �कंवा 

गोणपाठाने घड झाकून lयावा.  

• खोडाEया भोवती असलेल) रोग�वर7हत वाळलेल) / �पवळी पडलेल) पाने काप ूनयेत Vयामळेु खोडाचे उdण वाmयापासनू सरं[ण होDयास मदत होईल. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा>टका 

- • बाdपीभवनामUये वाढ होत अस@याने, फळबाग रोपवा7टकेस, नवीन लागवड केले@या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास ^नय]मत पाणी देDयाची fयवFथा 

करावी. 

• तापमानात वाढ सभंवत अस@याने फळबाग रोपवा7टकेतील गवत काढून FवEछता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठ\ सावल) करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेZया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांEया शर)राचे तापमान सतुं]लत राहDयासाठ\ जनावरांना ताजे FवEछ व थडं पाणी मबुलक �माणात देDयात यावे तसेच उdणतेचा दाह कमी 

करDयासाठ\ वैरणीवर १ टQके  गुळपाणी आ9ण ०.५ टQके मीठ यांचे Fवतं% ;ावण कYन ]शपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत अस@याने उdणतेपासनू सरं[ण करDयासाठ\ गोoयाचे/कुकुटपालन शेडचे छpपर गवत, भाताचा पIडा, �कंवा नारळाEया झावhया यांनी 

झाकून Vयावर अ^तउAहाEयावेळी पाणी पडेल अशी fयवFथा करावी तसेच वारा वाहत असले@या 7दशेने गोठयाEया / शेडEया  बाजसू पाDयात ]भजवलेले 

बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उdणतेपासनू जनावरांचे संर[ण करDयाकqरता दपुारEया वेळी जनावरांEया अगंावर थडं पाणी ]शपंडावे Vयामळेु शर)राचे तापमान कमी होDयास मदत होईल. 

• जनावरांना उAहाEया वेळेत चरावयास सोडू नये तसेच जनावरांना सावल)त बांधावे. 

• कुकुटपालन शेडमUये पाDयाची भांडी वाढवावी व �पDयासाठ\ FवEछ आ9ण थडं पाDयाची मबुलक �माणात देDयात यावे. तसेच खाaय सकाळी �कंवा 

सUंयाकाळEया वेळेस देDयात यावे. 

सदर कृ"ष स-ला प\]का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील ^ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त` स�मतीHया �शफारशीवaन तयार कaन �साbरत करQयात आल*. 
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