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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

?दनांक २९ फेPवुार
 ते ४ माच/ २०२० दरQयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश TनरU राह
ल. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

उYहाळी भात  फुटवे अवVथा  • उ3हाळी भात �पक फुटवे अव9थेत असताना भात खाचरात पा<याची पातळी ५ ते १० स=. मी. पय>त ?नय$ं%त करावी. 

आबंा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झालेBया आबंा बागेमEये वाटाणा आकाराFया अव9थेत तडुतGुयाचा, फुल�कडीचा आHण भुर)  रोगाचा 

�ादभुाIव आढळून ये<याची शLयता असBयामुळे मोहोर संरMण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (?तसPया फवारणीनतंर 

१५ QदवसांFया अतंराने) थायमेथाLझाम २५ टLके डSBय.ु जी. १ Uॅम + भुर) रोगाFया ?नय%ंणासाठY ५ टLके 

हेLझाकोनॅझोल ५ Zम. ल). �कंवा पा<यात �वरघळणारे ८० टLके गंधक २० Uॅम �?त १० Zलटर पा<यातनू फवारणी 

करावी.  

• उ\पादन व फळांची �त सधुार<यासाठY १ टLके पोटॅZशयम नाय]ेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अव9थेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.क_.कृ.�व`यापीठाने QदलेBया Zशफारशी नसुार  फळगळ कमी 

कर<यासाठY, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठY, फळामधील साLयाचे �माण कमी कर<यासाठY 

आHण फळमाशीपासनू संरMण कर<यासाठY २५ x २० स=.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• आbIतेत घट व तापमानात वाढ संभवत असBयाने नवीन लागवड केलेBया आबंा कलमांना पाणी दे<याची cयव9था 

करावी तसेच झाडाFया बुEंयाभोवती गवताचे आFछादन करावे. 

नारळ - • नारळावर eगोज चfाकार पांढर) माशीचा �ादभुाIव Qदसनू ये<याची शLयता असनू या �कडीची �पBले आHण �ौढ 

पानाFया खाल)ल बाजसू रस शोषतात. माशीFया शर)रातनू 9%वणाPया गोड 'चकट 9%ावाकडे मुंgया आक�षIत होतात. 

\यांFयामुळे 9%ाव सवI% पानांवर पसरतो. पानांवर)ल 9%ावावर कालांतराने काhया बरुशीची वाढ होते. पiरणामी, �काश 

संjलेषण �fयेत अडथळा ?नमाIण होतो.  चfाकार पांढर) माशीFया ?नय%ंणासाठY झाडावर ?नयZमत पा<याची फवारणी 

करावी. तसेच  पानावर)ल काळी बरुशीFया cयव9थापनासाठY पानांवर पा<याचा १ टLके 9टाचI सोBयशुन फवारावे. 

• आbIतेत घट व तापमानात वाढ संभवत असBयाने नवीन लागवड केलेBया नारळ बागेस पाणी दे<याची cयव9था 

करावी तसेच तसेच आhयामEये ओलावा Qटक�व<यासाठY नारळाFया श=डया परुाcयात आHण झावhयांचे आFछादन 

करावे. 

• नवीन लागवड केलेBया नारळाFया रोपांची कडक उ3हामुळे पाने करप ूनयेत lहणनू रोपांना वmन सावल) करावी. 

क,लगंड फळधारणा • कZलगंड �पकामEये फुले ये<यास सुeवात झाBयावर फळमाशीFया ?नय%ंणासाठY Lय ुBयरु ‘रMक’ सापळे �ती हेLटर) 

४ वापरावे. वेळोवेळी कpडU9त फळे जाळून नqट करावीत.  

• कZलगंडाची फळे सूयI�काशापासनू बचाव कर<यासाठY फळे भाताFया प=rयाने �कंवा गवताने झाकून sयावीत.   

मोगरा  फुल अवVथा • मोगरा फुल�पकावर)ल पणIकोश अळी, पाने गुंडाळणार) अळी व कhया खाणार) अळीचा �ादभुाIव Qदसनू आBयास 

�कडीFया ?नय%ंणासाठY �ादभुाIवU9त पाने व कhया काढून नqट कराcयात व गरजेनसुार ५ टLके ?नबोळी अकाIची 

फवारणी करावी. 

कुकुटपालन - • QदवसाFया कमाल तापमानात वाढ सभंवत असBयाने क_बGयांचे उqणतेपासनू संरMण करावे.   

• कुकुटपालन शेड मEये पा<याची भांडी वाढवावी व �प<यासाठY 9वFछ आHण थडं पा<याची मुबलक �माणात दे<यात 

यावे. तसेच खा`य सकाळी �कंवा सEंयाकाळFया वेळेस दे<यात यावे. 



• रानीखेत (मानमोडी) आजारापासनू पtयांचे संरMण कर<यासाठY उ3हाळाFया सुeवातीलाच पश ु वदैकांFया 

मागIदशIनाखाल) पtयांना रानीखेत (मानमोडी) �?तबधंक लसीकरण कmन sयावे. 

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,मती4या 

,शफारशीनसुारतयार क^न +सा_रत कर`यात आल
. 

अaधक मा?हतीसाठb नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अaधकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


