
  

हवामानावर आधार
त कृ�ष स�ला (र�ना�गर
 िज�हा)    

(�ामीण कृ�ष मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावतं क&कण कृ�ष �व'यापीठ,    दापोल
 आ-ण .ादे/शक    हवामान पवूा2नमुान क4 5,    

मुंबई यां7या संय8ुत �व'यमाने)  
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�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग 
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नोडल ऑ�फसर, 

कृ�ष�वदया �वभाग 

९४२२३७४००१ 

डॉ. /शतल यादव, 

तां$%क अ'धकार) 

कृ�ष�वदया �वभाग 

८३७९९०११६० 
  

            मागील हवामान आठवडा सारांश 
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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Bदनांक २१ ते २५ फेSवुार
 २०२० दरTयान कमाल व Lकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश WनरX राह
ल. 

�पक अवYथा कृ�ष स�ला 

भईुमगु आPया अवYथा  • कमी होणार) आ67ता व वाढ9या तापमानामुळे बा=पीभवनाम>ये वाढ संभवत अस?याने भुईमगु �पकास पाणी दे@याची BयवCथा 

करावी. 

वाल  दाणे अवYथा • कमी होणार) आ67ता व वाढ9या तापमानामुळे बा=पीभवनाम>ये वाढ सभंवत अस?याने दाणे भर@याEया अवCथेत असले?या वाल 

�पकास पाणी दे@याची BयवCथा करावी. 

आबंा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झाले?या आबंा बागेम>ये वाटाणा आकाराEया अवCथेत तडुतHुयाचा, फुल�कडीचा आIण भुर) रोगाचा �ादभुा7व आढळून 

ये@याची शJयता अस?यामुळे मोहोर संरKण वेळाप%कानसुार चौथी फवारणी (NतसOया फवारणीनतंर १५ PदवसांEया अतंराने) 

थायमेथाJझाम २५ टJके डR?य.ु जी. १ Tॅम + भुर) रोगाEया Nनय%ंणासाठX ५ टJके हेJझाकोनॅझोल ५ Yम. ल). �कंवा पा@यात 

�वरघळणारे ८० टJके गंधक २० Tॅम �Nत १० Yलटर पा@यातनू फवारणी करावी.  

• फळधारणा झाले?या आबंा बागेम>ये मोहोर संरKण वेळाप%कानसुार पाचवी फवारणी (चौ[या फवारणीनतंर १५ PदवसांEया अतंराने) 

तडुतHुयाचा, फुल�कडीचा आIण भुर) रोगाEया Nनय%ंणासाठX डायमेथोएट ३० टJके �वाह) १० Yम.ल) �कंवा लॅ]बडा सायहॅलो^ीन ५ 

टJके �वाह) ६ Yम.ल). + भुर) रोगाEया Nनय%ंणासाठX हेJझाकोनॅझोल ५ टJके ५ Yम.ल). �कंवा पा@यात �वरघळणारे ८० टJके 

गंधक २० Tॅम �Nत १० Yलटर पा@यात Yमसळून फवारणी करावी. 

• आ67तेत घट व तापमानात वाढ संभवत अस?याने फळधारणा झाले?या आबंा बागेम>ये, फळगळ कमी कर@यासाठX, पा@याEया 

उपलRधतेनसुार १५० ते २०० Yलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ PदवसांEया अतंराने ३ ते ४ पा@याEया पा`या दयाBयात 

तसेच झाडाEया बु>ंयाभोवती गवताचे आEछादन करावे. 

• उ9पादन व फळांची �त सधुार@यासाठX १ टJके पोटॅYशयम नायbेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती अवCथेत असताना 

करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कd.कृ.�वeयापीठाने Pदले?या Yशफारशी नसुार  फळगळ कमी कर@यासाठX, 

फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठX, फळामधील साJयाचे �माण कमी कर@यासाठX आIण फळमाशीपासनू 

संरKण कर@यासाठX २५ x २० सg.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• आ67तेत घट व तापमानात वाढ सभंवत अस?याने नवीन लागवड केले?या आबंा कलमांना पाणी दे@याची BयवCथा करावी तसेच 

झाडाEया बु>ंयाभोवती गवताचे आEछादन करावे. 

काज ू फळधारणा 

अवYथा 

• आ67तेत घट व तापमानात वाढ संभवत अस?याने नवीन लागवड केले?या काज ूकलमांना पाणी दे@याची BयवCथा करावी तसेच 

झाडाEया बु>ंयाभोवती गवताचे आEछादन करावे. 

नारळ - • आ67तेत घट व तापमानात वाढ संभवत अस?याने नवीन लागवड केले?या नारळ बागेस पाणी दे@याची BयवCथा करावी तसेच 

तसेच आ`याम>ये ओलावा Pटक�व@यासाठX नारळाEया शgडया परुाBयात आIण झाव`यांचे आEछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले?या नारळाEया रोपांची कडक उiहामुळे पाने करप ूनयेत ]हणनू रोपांना वjन सावल) करावी. 

• पाच वषा7वर)ल नारळाEया �Nत झाडास ७५० Tॅम यkुरया व ६६७ Tॅम ]यरेुट ऑफ पोटॅश असा खताचा Nतसरा हlता दे@यात यावा. 

खते नारळाभोवती १.५ ते १.८ मीटर अतंरावर मातीत Yमसळून दयावीत व खते Pद?यानतंर माडास पाणी दयावे.     

सपुार
 - • आ67तेत घट व तापमानात वाढ संभवत अस?याने सुपार) बागेस पाणी दे@याची BयवCथा करावी.   



फळबाग 

रोपवाBटका  

वाढ
ची 

अवYथा 

• आ67तेत घट व तापमानात वाढ संभवत अस?याने फळबाग रोपवाPटकेस पाणी दे@याची BयवCथा करावी. 

• फळबाग रोपवाPटकेतील गवत काढून CवEछता ठेवावी व गरजेनसुार रोपांसाठX सावल) करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शे\या/  

- • जनावरांEया शर)राचे तापमान सतंुYलत राह@यासाठX जनावरांना ताजे CवEछ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे@यात यावे.  

• उ=णतेपासनू जनावरांचे संरKण कर@याकkरता दपुारEया वेळी जनावरांEया अगंावर थडं पाणी Yशपंडावे 9यामुळे शर)राचे तापमान 

कमी हो@यास मदत होईल. 

कुकुटपालन - • PदवसाEया कमाल तापमानात वाढ सभंवत अस?याने कdबHयांचे उ=णतेपासनू संरKण करावे.   

• कुकुटपालन शेड म>ये पा@याची भांडी वाढवावी व �प@यासाठX CवEछ आIण थडं पा@याची मुबलक �माणात दे@यात यावे. तसेच 

खाeय सकाळी �कंवा सं>याकाळEया 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/मती7या 

/शफारशीनसुारतयार क`न .साaरत करbयात आल
. 

अ�धक माBहतीसाठc नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराde शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


