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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

 ?दनांक १ ते ५ मे, २०१९ पयFत आकाश ढगाळ राह*ल.  

सामाRय फरक वनTपती UनदVशांक (NDVI) नुसार र/ना0गर* िज-[याम\ये वनTपती UनदVशांक म\यम Tव]पाचा दश�"व^यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Rयमान UनदVशांक (SPI) नुसार कमी 

ओलावा िTथती दश�"व^यात आल* आहे. 

  "पक अवTथा कृ"ष स-ला   

भुईमुग काढणी 

अवTथा 

• तयार झाले3या भुईमुगाचे डहाळे ज9मनीत पुरेसा ओलावा असताना उपटून घेऊन शBगा तोडून काढाDयात व ४ ते ५ Eदवस उFहात चांग3या वाळवाDयात.  

आंबा फलधारणा 

अवTथा 

(अंडाकृती 

ते पMवता 

अवTथा) 

 

• पुढ)ल पाचह) Eदवस ढगाळ वातावरण संभवत अस3याने आंबा फळांवर करपा रोगाचा व फळमाशीचा �ादभुाIव होJयाची शKयता आहे. करपा रोगाLया 

Mनयं%णासाठO काबPFडाझीम १२ टKके + मॅFकोझबे ६३ टKके  १० Sॅम. �Mत १० 9लटर पाJयातून �Mत १० 9लटर पाJयात 9मसळून फवारणी करावी. फळांचे 

फळमाशीपासून संरTण करJयासाठO �वUयापीठाने 9शफारस केलेले “रTक फळमाशी सापळा” �ती हेKटर) ४ या �माणात बागेमXये झाडाLया खाल)ल 

बाजूLया फांUयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा कYन नZट करावी व बागेत [वLछता ठेवावी.  

• काढणी यो]य फळांची काढणी ‘नूतन’ झ3ेयाLया सहा_याने चौदा आणे (८० ते ८५ टKके) पKवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयcत �कंवा संXयाकाळी ४ 

नंतर dवर)त करावी. यामुळे फळामधील साKयाचे �माण कमी होJयास मदत होईल. आंeयाची फळे काढ3यानंतर सावल)मXये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची 

वाहतूक रा%ीLया वेळेस करावी. फळे काढणीLया �कमान ८ Eदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी कY नये. 

• आंeयावर)ल काढणी पfचात बुरशीजFय रोगापासून आंबा फळांचे संरTण करJयासाठO काढणी नंतर लगेचच फळे    ५२ अं.सB. तापमानाLया पाJयात १० 

9मMनटे बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�वJयासाठO ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कhकण कृषी �वUयापीठाने 9शफारस केले3या कोरोगोटेड फायबर 

बॉKसमXये फळे प�कंग करावीत.   

• आंबा झाडांचे वाढdया उFहापासून संरTण करJयासाठO झाडाLया बुंXयाला बोडi पे[ट लावावी. 

काजू  - • काजू झाडांचे वाढdया उFहापासून संरTण करJयासाठO झाडाLया बुंXयाला बोडi पे[ट लावावी. 

नारळ - • नारळावर)ल सhjया भंु]याLया Mनयं%णासाठO शKय असतील तेवढया अkया कोयतीLया सहा_याने काढून टाकाDयात तसेच खोडावर १ मीटर उंचीवर 

'गरमीटाLया सहा_याने १५ ते २० से.मी. खोल Mतरपे भोक पाडून dयामXये २० 9म.ल). ३६ टKके मोनोlोटोफॉस �वाह) कmटकनाशक नरसाkयाLया 

सहा_याने ओतावे आnण भोक 9समBटLया सहा_याने बंद कराव.े    

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा?टका 

- • उFहाळी भBडी भाजीपाला �पकावर शBडा व फळे पोखरणाpया अळीचा �ादभुाIव Eदसून आ3यास �कडS[त फळे नZट करावीत व Mनयं%णासाठO सायपरमेqीन 

२५ टKके �वाह) ३ 9म .ल). �कंवा लॅrबडा सायहॅलोqीन ५ टKके �वाह) ६ 9म .ल). �ती १० 9लटर पाJयात 9मसळून फवारणी करावी तसेच �पकास 

गरजेनुसार पाणी देJयाची Dयव[था करावी. 

• बाZपीभवनामXये वाढ होत अस3याने, फळबाग रोपवाEटकेस, नवीन लागवड केले3या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास Mनय9मत पाणी देJयाची Dयव[था 

करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शfेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांLया शर)राचे तापमान संतु9लत राहJयासाठO जनावरांना ताजे [वLछ व थंड पाणी मुबलक �माणात देJयात यावे तसेच उZणतेचा दाह कमी 

करJयासाठO वैरणीवर १ टKके  गुळपाणी आnण ०.५ टKके मीठ यांचे [वतं% tावण कYन 9शपंडाव.े 

• उZणतेपासून जनावरांचे संरTण करJयासाठO गोuयाच/ेकुकुटपालन शडेचे छvपर गवत, भाताचा पBडा, �कंवा नारळाLया झावkया यांनी झाकून dयावर 

अMतउFहाLयावेळी पाणी पडेल अशी Dयव[था करावी तसेच वारा वाहत असले3या Eदशनेे गोठयाLया / शडेLया  बाजूस पाJयात 9भजवलेले बारदान 

�कंवा गोणपाट बांधाव.े    

• दपुारLया वेळी जनावरांLया अंगावर थंड पाणी 9शपंडावे dयामुळे शर)राचे तापमान कमी होJयास मदत होईल..जनावरांना उFहाLया वेळेत चरावयास सोडू नये 

तसेच जनावरांना सावल)त बांधाव.े 

• कुकुटपालन शडेमXये पाJयाची भांडी वाढवावी व �पJयासाठO [वLछ आnण थंड पाJयाची मुबलक �माणात देJयात याव.े तसेच खाUय सकाळी �कंवा 

संXयाकाळLया वेळेस देJयात याव.े 

सदर कृ"ष स-ला पghका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील iामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तk स�मतीJया �शफारशीव]न तयार क]न �साlरत कर^यात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठm नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराno शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी सपंक�  करावा 
 


