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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

=दनांक ३ ते ७ ए"�ल, २०१९ पयEत कमाल व Hकमान तापमानात वाढ होRयाची शLयता आहे.  

"पक अवSथा कृ"ष स-ला   

उVहाळी भात पोटर* ते ल बी 

बाहेर येRयाची  

अवSथा 

• भात �पकात ल45या ये7यापूव8 दहा :दवस व ल45या आ<यानंतर दहा :दवसांपय=त शेताम>ये पा7याची पातळी १० सB. मी. पयCत ठेवावी. 

आबंा फलधारणा 

अवSथा 

(सपुार* ते 

अंडाकृती अवSथा) 

 

• आबंा �पकाम>ये फळांवर भुर) रोगाचा �ादभुाCव हो7याची व Fयामुळे फळगळ हो7याची शGयता अस<याने Hनय%ंणासाठJ ५ टGके हेGझाकोनॅझोल ५ Nम. ल). �कंवा 

पा7यात �वरघळणारे ८० टGके गंधक २० Pॅम �Hत १० Nलटर पा7यात Nमसळून फवारणी करावी. 

• आबंा �पकाम>ये फळांवर फुल�कडीचा �ादभुाCव हो7याची शGयता आहे. �ादभुाCव :दसनू आ<यास Hनयं%णासाठJ िRपनोसॅड ४५ टGके �वाह) २.५ Nम. ल). �कंवा 

थायेमेथॉGझाम २५ टGके २ Pॅम �Hत १० Nल. पा7यात Nमसळून फवारणी करावी.(सदर कVटकनाशकास लेबल Gलेम नाह)त) 

• आबंा फळांचे फळमाशी पासनू संरXण कर7यासाठJ �वYयापीठाने Nशफारस केलेले “रXक फळमाशी सापळा” �ती हेGटर) ४ या �माणात बागेम>ये झाडा\या खाल)ल 

बाजू\या फांYयावर लावावेत.  

• नवीन लागवड केले<या आबंा कलमांना प:हल) तीन वष^ पाणी दे7याची _यवRथा करावी तसेच जोडा\या खाल) बंु>यावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

उaहाbयात प:ह<या वष8 आठवडयातून दोन वेळा तर दसुcया वष8 पंधरा :दवसातून दोन वेळा व Hतसcया वष8 म:हaयातून दोन वेळा �Fयेक कलमांना ३० Nलटर 

पाणी Yयावे. 

नारळ - • बाdपीभवनाम>ये वाढ होत अस<याने, नारळ बागेत ५ ते ६ :दवसां\या अंतराने पाणी दे7याची _यवRथा करावी तसेच आbयाम>ये ओलावा :टक�व7यासाठJ 

नारळा\या शBडया पुरा_यात आfण झावbयांचे आ\छादन करावे. 

• नवीन लागवड केले<या नारळा\या रोपांना काठJचा आधार दयावा तसेच कडक उaहामुळे पाने करपू नयेत hहणून प:हल) दोन वष^ रोपांना वiन सावल) करावी. 

Yचकू  फुलोरा व 

फलधारणा 

• 'चकू �पकाम>ये फुलकळी पोखरणाcया अळीचा �ादभुाCव :दसनू ये7याची शGयता अस<याने Hनयं%णासाठJ इमामेGट)न बेaझ4एट ५ टGके एस. जी. ४.५ Pॅम �कंवा 

डे<टामेlीन २.८ टGके �वाह) १० Nम. ल). �कंवा  लॅhबडा सायहॅलोlीन ५ टGके �वाह) १० Nम. ल). �कंवा �ोफेनोफोस ४० टGके �वाह) १० Nम. ल). �ती १० Nलटर 

पा7यात या पैकV कोणFयाह) एका कVटकनाशकाची फवारणी ५० टGके फुले आ<यावर एकूण तीन फवार7या एक म:हaया\या अंतराने माचC, ए��ल व मे म>ये 

करा_यात. तसेच �कडी\या सव̂XणासाठJ Hनbया रंगा\या �काशसापळा बागेत बसवावा.   

• बाdपीभवनाम>ये वाढ होत अस<याने, 'चकू बागेत ५ ते ६ :दवसां\या अंतराने पाणी दे7याची _यवRथा करावी तसेच आ\छादनाचा वापर करावा. 

केळी - • बाdपीभवनाम>ये वाढ होत अस<याने, केळी बागेत आठवडयातून दोन वेळा पाणी दे7याची _यवRथा करावी तसेच आ\छादनाचा वापर करावा. 

• फुलोcयावर आले<या केळी\या झाडाला काठJचा आधार Yयावा तसेच �खर सूयC�करणाने घडाचे भाजून नुकसान होव ूनये hहणून केळी\या पानाने �कंवा गोणपाठाने 

घड झाकून mयावा.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

फुलोरा • उaहाळी भBडी �पकास न%ाचा दसुरा हoता ७२ �कलो युर)या �ती हेGटर) या �माणात लागवडीनंतर एका म:हaयांनी दे7यात यावा.  

• बाdपीभवनाम>ये वाढ होत अस<याने, फळबाग रोपवा:टकेस, नवीन लागवड केले<या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास HनयNमत पाणी दे7याची _यवRथा करावी. 

• फळबाग रोपवा:टकेतील गवत काढून Rव\छता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठJ सावल) करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शेZया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरां\या शर)राचे तापमान संतुNलत राह7यासाठJ जनावरांना ताजे Rव\छ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे7यात यावे तसेच उdणतेचा दाह कमी 

कर7यासाठJ वैरणीवर १ टGके गुळपाणी आfण ०.५ टGके मीठ यांचे Rवतं% pावण कiन Nशपंडावे. 

• Rव\छ पाणी पुरवठा कर7यासाठJ पा7याचा हौद �कंवा टाकV पंधरा :दवसांतून एकदा संपूणC कोरडी कiन Fयाला आतून चुना लावावा. Fयामुळे शेवाळ वाढ 

हो7यास �Hतबंध होवून पाणी थंड राहून Fयातून कॅि<शयमचाह) पुरवठा हो7यास मदत होईल.  

• तापमानात वाढ संभवत अस<याने उdणतेपासनू सरंXण कर7यासाठJ गोrयाचे/कुकुटपालन शेडचे छoपर गवत, भाताचा पBडा, �कंवा  नारळा\या झावbया 

यांनी झाकून Fयावर अHतउaहा\यावेळी पाणी पडेल अशी _यवRथा करावी तसेच वारा वाहत असले<या :दशेने गोठया\या / शेड\या  बाजूस पा7यात 

Nभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उdणतेपासनू जनावरांचे संरXण कर7याकsरता दपुार\या वेळी जनावरां\या अंगावर थंड पाणी Nशपंडावे Fयामुळे शर)राचे तापमान कमी हो7यास मदत होईल. 

• जनावरांना पायलाग रोगावर �HतबंधाFमक उपाय hहणून पश ुवैYय�कय अ'धकार) स<<याने सवC जनावरांना लसीकरण कiन mयावे.  

• पश ुवैदकां\या मागCदशCनाखाल) पtयांना रानीखेत �Hतबंधक लसीकरण कiन mयावे. 

सदर कृ"ष स-ला प[\का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील ]ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त_ स�मतीIया �शफारशीव`न तयार क`न �साaरत करRयात आल*. 
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