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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक १५ ते १९ फेQवुार
 २०२० दरRयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश UनरV राह
ल. 

�पक अवWथा कृ�ष स�ला 

उZहाळी भात  फुटवे  अवWथा  • उ5हाळी भात �पकास न% खताचा दसुरा ह:ता फुटवे ये=या>या वेळी (पनुला@गवडीनतंर ३० ते ४० Aदवसांनी) हेCटर) ८७ 

�क.Dॅ. यFुरया दे=यात यावा  

• तापमानात वाढ सभंवत असHयाने भात खाचरात पा=याची पातळी ५ सI. मी. Jनय$ं%त करावी. 

वाल  दाणे अवWथा • तापमानात वाढ सभंवत असHयाने दाणे भर=या>या अवLथेत असलेHया वाल �पकास पाणी दे=याची NयवLथा करावी. 

आबंा 

 

मोहोर अवWथा  • मोहोर अवLथेत असलेHया आबंा �पकावर कPड व रोगा>या Jनय%ंणासाठR मोहोर संरSण वेळाप%कानसुार Jतसर) फवारणी 

मोहोर फुल=यापवुT (दसुUया फवारणी नतंर १५ Aदवसांनी) Jनय%ंणासाठR इVमडाCलो�Tड १७.८ टCके �वाह) ३ Vम. ल). �Jत 

१० Vलटर पा=यात Vमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणी>या वेळेस �कटकनाशका>या WावणामXये भुर) रोगा>या 

Jनय%ंणासाठR ५ टCके हेCझाकोनॅझोल ५ Vम. ल). �कंवा पा=यात �वरघळणारे ८० टCके गंधक २० Dॅम �Jत १० Vलटर या 

�माणात वापरावे. 

• आW@तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असHयाने फळधारणा झालेHया आबंा बागेमXये, फळगळ कमी कर=यासाठR, 

पा=या>या उपल[धतेनसुार १५० ते २०० Vलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ Aदवसां>या अतंराने ३ ते ४ पा=या>या 

पा\या दयाNयात तसेच झाडा>या बुXंयाभोवती गवताचे आ>छादन करावे. 

• उ^पादन व फळांची �त सधुार=यासाठR १ टCके पोटॅVशयम नाय_ेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती अवLथेत 

असताना करावी.  

• आW@तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असHयाने नवीन लागवड केलेHया आबंा कलमांना पाणी दे=याची NयवLथा करावी 

तसेच झाडा>या बुXंयाभोवती गवताचे आ>छादन करावे. 

काज ू फळधारणा 

अवWथा 

• फळधारणा झालेHया काज ू�पकावर ढेक=या व फुल�कडीचा �ादभुा@व हो=याची शCयता असHयाने �कडीं>या Jनय%ंणासाठR 

लॅaबडा सायहॅलोbीन �वाह) ६ Vम.ल). �Jत १० Vल. पा=यात Vमसळून फवारणी करावी. (सदर कPटकनाशकास लेबल Cलेम 

नाह)त). 

• आW@तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असHयाने नवीन लागवड केलेHया काज ूकलमांना पाणी दे=याची NयवLथा करावी 

तसेच झाडा>या बुXंयाभोवती गवताचे आ>छादन करावे. 

नारळ - • आW@तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असHयाने नवीन लागवड केलेHया नारळ बागेस पाणी दे=याची NयवLथा करावी 

तसेच माडा>या बुXंयाभोवती गवताचे आ>छादन करावे.  

• नवीन लागवड केलेHया नारळा>या रोपांची कडक उ5हामुळे पाने करप ूनयेत aहणनू रोपांना वcन सावल) करावी. 

फळबाग 

रोपवा@टका  

रोप अवWथा • आW@तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असHयाने फळबाग रोपवाAटकेस पाणी दे=याची NयवLथा करावी. 

• फळबाग रोपवाAटकेतील गवत काढून Lव>छता ठेवावी व गरजेनसुार रोपांसाठR सावल) करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शे\या/  

- • जनावरां>या शर)राचे तापमान सतंुVलत राह=यासाठR जनावरांना ताजे Lव>छ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे=यात यावे  

• उdणतेपासनू जनावरांचे संरSण कर=याकFरता दपुार>या वेळी जनावरां>या अगंावर थडं पाणी Vशपंडावे ^यामुळे शर)राचे 

तापमान कमी हो=यास मदत होईल. 



कुकुटपालन - • Aदवसा>या कमाल तापमानात वाढ सभंवत असHयाने कeबfयांचे उdणतेपासून संरSण करावे.   

• कुकुटपालन शेड मXये पा=याची भांडी वाढवावी व �प=यासाठR Lव>छ आgण थडं पा=याची मुबलक �माणात दे=यात यावे. 

तसेच खाhय सकाळी �कंवा सXंयाकाळ>या वेळेस दे=यात 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-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार क`न ,साaरत करbयात आल
. 

अcधक मा@हतीसाठd नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराef शासनाचे कृषी अcधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


