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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

 @दनांक ४ व ५ मे, २०१९ रोजी आकाश ढगाळ राह*ल.  

सामाRय फरक वनTपती UनदVशांक (NDVI) नुसार र/ना0गर* िज-[याम\ये वनTपती UनदVशांक म\यम Tव]पाचा दश�"व^यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Rयमान UनदVशांक (SPI) नुसार सौbय 

कोरडी िTथती दश�"व^यात आल* आहे. 

  "पक अवTथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  पवू�तयार*  • खर)प हंगामा3या पवू5तयार)साठ7 ज9मनीची नांगरट क=न जमीन उ?हात ताप ू@यावी. 

भईुमगु काढणी 

अवTथा 

• तयार झालेCया भईुमगुाचे डहाळे ज9मनीत पुरेसा ओलावा असताना उपटून घेऊन शIगा तोडून काढाKयात व ४ ते ५ Lदवस उ?हात चांगCया वाळवाKयात.  

आंबा फलधारणा 

अवTथा 

(अडंाकृती 

ते पMवता 

अवTथा) 

 

• पढु)ल दोन Lदवस ढगाळ वातावरण सभंवत असCयाने आंबा फळांवर करपा रोगाचा व फळमाशीचा �ादभुा5व होOयाची शPयता आहे. करपा रोगा3या 

Qनयं%णासाठ7 काबR?डाझीम १२ टPके + मॅ?कोझेब ६३ टPके  १० Uॅम. �Qत १० 9लटर पाOयातनू �Qत १० 9लटर पाOयात 9मसळून फवारणी करावी. 

फळांचे फळमाशीपासनू संरVण करOयासाठ7 �व@यापीठाने 9शफारस केलेले “रVक फळमाशी सापळा” �ती हेPटर) ४ या �माणात बागेमYये झाडा3या 

खाल)ल बाज3ूया फां@यावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा क=न नZट करावी व बागेत [व3छता ठेवावी.  

• काढणी यो]य फळांची काढणी ‘नूतन’ झेCया3या सहा_याने चौदा आणे (८० ते ८५ टPके) पPवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयcत �कंवा सYंयाकाळी ४ 

नंतर dवर)त करावी. यामळेु फळामधील साPयाचे �माण कमी होOयास मदत होईल. आंeयाची फळे काढCयानंतर सावल)मYये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची 

वाहतूक रा%ी3या वेळेस करावी. फळे काढणी3या �कमान ८ Lदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी क= नये. 

• आंeयावर)ल काढणी पfचात बरुशीज?य रोगापासनू आंबा फळांचे संरVण करOयासाठ7 काढणी नंतर लगेचच फळे    ५२ अ.ंसI. तापमाना3या पाOयात १० 

9मQनटे बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�वOयासाठ7 ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं कhकण कृषी �व@यापीठाने 9शफारस केलेCया कोरोगोटेड फायबर 

बॉPसमYये फळे प�कंग करावीत.   

• आंबा �पकाची काढणी झाCयावर झाडावरची बांडगुळे व वाळलेCया फां@या काढून बागेत [व3छता ठेवावी. मोठया फां@यावर)ल बांडगुळे काढलेCया भागावर 

बोडi पे[ट लावावी.  

काज ू - • काज ूबागेतील वाळलेCया फां@या काढून बागेत [व3छता ठेवावी. फां@या काढलेCया भागावर बोडi पे[ट लावावी. 

• काजमूYये रोठा या �कडीचा (खोड�कडीचा) �ादभुा5व झाडाचे खोड व उघडी मळेु यावर Lदसनू येतो. Lह कjड झाडाची साल पोख=न आतील गाभा खात.े 

रोठया3या �ादभुा5व Lदसनू येताच Qनयं%णासाठ7 १५ एम. एम. पटाशी3या सहा_याने �ाद9ुभ5त साल कडून झाडातील रोठयाला बाहेर काढून माlन टाकावेत 

व �वाह) Pलोरपायर)फॉस २० टPके ५ 9म. ल). �ती १ 9लटर या �माणात mावण तयार क=न �ाद9ुभ5त भाग mावणाने चांगला 9भजवावा व उरलेले mावण 

झाडा3या बुYंयालगत मळुाशी ओतावे. झाडाला कोणdयाह) �कारे इजा क= नये व इजा झाCयास dयाला बोडi पे[ट लावनू जखम झाकावी.  

सपुार* - • सपुार)चे कोळेरोग oया बुरशीज?य रोगापासनू सरंVण करOयासाठ7 पावसाळा सlु होOयापवूp झाडावर)ल रोगट 9शपंटेु, वाळलेCया झावqया गोळा क=न नZट 

करावेत व पानांचा बेचPयात १ टPका बोडi9मrणा3या ३ ते ४ फवारOया एका मLह?या3या अंतराने कराKयात.    

भाजीपाला/ 

फळबाग रोपवा@टका 

- • बाZपीभवनामYये वाढ होत असCयाने, फळबाग रोपवाLटकेस, नवीन लागवड केलेCया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास Qनय9मत पाणी देOयाची Kयव[था 

करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेhया/ कुकुटपालन 

- • जनावरां3या शर)राचे तापमान सतुं9लत राहOयासाठ7 जनावरांना ताजे [व3छ व थडं पाणी मबुलक �माणात देOयात यावे तसेच उZणतेचा दाह कमी 

करOयासाठ7 वैरणीवर १ टPके  गुळपाणी आuण ०.५ टPके मीठ यांचे [वतं% mावण क=न 9शपंडावे. 

• तापमानात वाढ सभंवत असCयाने उZणतेपासनू सरंVण करOयासाठ7 गोvयाचे/कुकुटपालन शेडचे छwपर गवत, भाताचा पIडा, �कंवा नारळा3या झावqया 

यांनी झाकून dयावर अQतउ?हा3यावेळी पाणी पडेल अशी Kयव[था करावी तसेच वारा वाहत असलेCया Lदशेने गोठया3या / शेड3या  बाजसू पाOयात 

9भजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उZणतेपासनू जनावरांचे संरVण करOयाकxरता दपुार3या वेळी जनावरां3या अगंावर थडं पाणी 9शपंडावे dयामळेु शर)राचे तापमान कमी होOयास मदत होईल. 

• कुकुटपालन शेडमYये पाOयाची भांडी वाढवावी व �पOयासाठ7 [व3छ आuण थडं पाOयाची मुबलक �माणात देOयात यावे. तसेच खा@य सकाळी �कंवा 

सYंयाकाळ3या वेळेस देOयात यावे. 

• जनावरांना पायलाग रोगावर �Qतबधंाdमक उपाय yहणनू पश ुव@ैय�कय अ'धकार) सCCयाने सव5 जनावरांना लसीकरण क=न zयावे.  

सदर कृ"ष स-ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील kामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तl स�मतीJया �शफारशीव]न तयार क]न �साmरत कर^यात आल*. 

अ0धक मा@हतीसाठn नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराop शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी सपंक�  करावा 
 


