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(?दनांक २३/०२/२०१९ ते ०१/०३/२०१९) हवामानाचे घटक 
हवामान पवूा�नमुान  
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पाऊस (�ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (�ममी) १/१/२०१८ पासनू आजपयGत पाऊस (�ममी) गे-या वषQचा 

०.०    ०.०    ३०७१.८   
हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

?दनांक २ त े६ माच�, २०१९ पयGत आकाश अंशत: ढगाळ राह*ल. ?दनांक ३ त े६ माच�, २०१९ पयGत वाPयाचा वेग ३ त े१४ Jकमी �ती तास राह*ल.  

"पक अवSथा कृ"ष स-ला   

भईुमगु  श4गा भरणे   • बा8पीभवनाम:ये वाढ होत अस=याने भईुमगु �पकास ज?मनी@या मगदरुानुसार ८ ते १० Aदवसां@या अतंराने पाणी दयावे.  

वाल  काढणी अवBथा • वाल �पकाम:ये जसजशा श4गा वाळतील तसतशी श4गांची काढणी कFन ४ ते ५ Aदवस श4गा उGहात वाळवाHयात व मळणी करावी �कंवा श4गा झाडावर 

वाळ=यानंतर �पकाची कापणी कFन झाडे खJयावर ३ ते ४ Aदवस उGहात वाळवावीत व नंतर मळणी करावी. साठववणकूLम:ये भुMंयाचा उपNव टाळPयासाठQ 

वालाचे दाणे माती@या खळीचा थर देऊन चांगले वाळवावे. 

आंबा फलधारणा 

अवBथा 

• आंबा �पकाम:ये काह) Aठकाणी थडंी वाढ=यास पGुहा पGुहा मोहोर येणे आSण जGुया मोहोराला धरले=या कैर)@या दांडी@या बु:ंयातनू मोहोर येPयाची शTयता 

असते Uयामळेु जGुया मोहोराला धरले=या फळांची फळगळ होPयाची शTयता आहे. Aह समBया हापसू आंबा जातीत जाBत �माणात Aदसनू येत.े Aह समBया 

टाळPयासाठQ �वVयापीठा@या  ?शफारशीनुसार िजXे?लक आYल ५० दशलZ भाग (PPM) (१ _ॅम २० ?लटर पाPयात ?मसळून) फवारणी �थम पणूa मोहोर 

उमलेला असताना व नंतर पुGहा वाटाणा आकाराची फळे झा=यावर संपणूa झाडावर करावी.  

• स:या आंबा �पकाम:ये वाटाPया@या आकाराची फळे येPयाची अवBथा असनू ढगाळ वातावरण सभंवत अस=याने Uयावर तडुतbुयाचा आSण भुर) रोगाचा 

�ादभुाaव होPयाची शTयता अस=यामुळे मोहोर सरंZण वेळाप%कानुसार पाचवी फवारणी (चौdया फवारणीनंतर १५ Aदवसां@या अतंराने) डायमेथोएट ३० टTके 

�वाह) १० ?म. ल) �कंवा लॅYबडा सायहॅलोfीन ५ टTके �वाह) ६ ?म. ल). + भरु) रोगा@या hनयं%णासाठQ ५ टTके हेTझाकोनॅझोल ५ ?म. ल). �कंवा पाPयात 

�वरघळणारे ८० टTके गंधक २० _ॅम �hत १० ?लटर पाPयात ?मसळून फवारणी करावी. 

• तापमानातील होणाjया बदलामळेु आंkयाची फळगळ होPयाची शTयता आहे. फळगळ कमी करPयासाठQ फळधारणा झा=यावर पाPया@या उपलkधतेनुसार 

आंkया@या झाडास १५० ते २०० ?लटर पाPया@या ३ ते ४ पाJया १५ Aदवसां@या अतंराने दयाHयात आSण झाडा@या बु:ंयाभोवती आ@छादनाचा वापर करावा. 

• आंkयाचे उUपGन वाढ�वPयासाठQ व फळांची �त सधुारPयासाठQ फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टTके पोटॅ?शयम नायmेटची फवारणी करावी.  

• पढु)ल पाचह) Aदवस वाjयाचा वेग जाBत अस=याने नवीन लागवड केले=या कलमांना काठQचा आधार Vयावा. 

काज ू फलधारणा व 

काढणी  

• काज ू �पकाम:ये काह) Aठकाणी काढणी योMय बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले=या $बया बnडापासनू वेगJया कFन $बया उGहाम:ये ७ ते ८ Aदवस 

वाळवाHयात. तसेच �वVयापीठाने ?शफारस के=या�माणे काज ूबnडापासनू �व�वध Aटकाव ूपदाथa तयार करावेत.  

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत अस=याने, नारळ बागेत ८ ते १० Aदवसां@या अतंराने पाणी देPयाची HयवBथा करावी तसेच आJयाम:ये ओलावा Aटक�वPयासाठQ 

नारळा@या श4डया परुाHयात आSण झावJयांचे आ@छादन करावे. 

'चकू  फलधारणा  • तापमानात वाढ सभंवत अस=याने, 'चकू बागेत ८ ते १० Aदवसां@या अतंराने पाणी देPयाची HयवBथा करावी. 

• 'चकू �पकाम:ये पाने व कJया खाणाjया अळीचा �ादभुाaव Aदसनू आ=यास hनयं%णासाठQ फांVयांवर अळीने तयार केलेल) पानांची जाळी आतील अळीसह 

काढून न8ट करावीत व ५ टTके hनबंोळी अकाaची फवारणी करावी. 

मसाले �पके  काढणी  • लवगं �पकाम:ये कJयांचा घमुट पूणa वाढ=यानंतर �फकट नारंगी छटा �ाqत झाले=या कJयांची काढणी करावी v उGहाम:ये ५ ते ७ Aदवस वाळवाHयात. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाAटका 

काढणी अवBथा • वेलवगtय भाजीपाला �पकावर फळमाशीचा �ादभुाaव होPयाची शTयता अस=याने माशी@या hनयं%णासाठQ शेतात “रZक” सापळा �hत हेTटर) ४ नग या 

�माणात लावावेत.  

• वांगी �पकाची काढणी फळे चमकदार व कोवळी असताना करावी.  

• ?मरची �पकाम:ये तयार AहरHया ?मरचीची काढणी करावी. 

• कोबीचा गbडा पूणa तयार झा=यावर  बोटाने दाब=यावर दबत नसेल अशा वेळी कोबीची काढणी करावी. 

• फळबाग रोपवाAटकेस, नवीन लागवड केले=या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देPयाची HयवBथा करावी. 

• काज ू�पकाची मदृका8ठ पwतीने कलमे करPयासाठQ खुटं Yहणनू वापरPयात येणाjया रोपांसाठQ काज ू$बयांची �पशवी म:ये xजवणी करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शेJया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पPयासाठQ Bव@छ पाणी परुवyयाची HयवBथा करावी.  

• Aदवसा@या कमाल तापमानात वाढ संभवत अस=याने कnबbयांचे व जनावरांचे उ8णतेपासनू संरZण करावे.   

• रानीखेत (मानमोडी) आजारापासनू पzयांचे सरंZण करPयासाठQ उGहाळा@या सxुवातीलाच पश ु वदैकां@या मागaदशaनाखाल) पzयांना रानीखेत 

(मानमोडी) �hतबधंक लसीकरण कFन {यावे. 

सदर कृ"ष स-ला पUVका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Wामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तY स�मतीKया �शफारशीव[न तयार क[न �सा\रत कर]यात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठ^ नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी सपंक�  करावा 
 


