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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला   

=दनांक ६ ते १० माच�, २०१९ पयEत कमाल तापमानात वाढ होQयाची शLयता आहे. =दनांक ६ ते १० माच�, २०१९ पयEत वाNयाचा वेग वाढQयाची शLयता आहे.  

"पक अवRथा कृ"ष स-ला   

उ6हाळी भात  फुटवे अव<था  • उ6हाळी भात �पकातील तणाचे @यव<थापन करावे तसेच �पकास न%ाचा दसुरा हAता फुटवे येBयाCया वेळी (पुनलाEगवडीनंतर ३० ते ४० 

Fदवसांनी) हेHटर) ४० �क.Iॅ. न% (८७ �क.Iॅ. युKरया �ती हे.) देBयात यावा तसेच भात खाचरात पाBयाची पातळी ५ ते १० सL. मी. 

ठेवावी. 

भुईमुग  आNया 

अव<था 

• बाPपीभवनामQये वाढ होत असSयाने भुईमुग �पकास जUमनीCया मगदरुानुसार ८ ते १० FदवसांCया अंतराने पाणी दयाव.े  

• �वनाआCछादानावर लागवड केलेSया भुईमूग �पकामQये गरजेनुसार खुरपणी करावी जेणेकWन जUमनीत हवा खेळती राह)ल व �पक 

तणमुHत राFहSयाने �पकाCया शाखीय वाढ)स चालना Uमळेल.  

उ6हाळी मुग  

आXण मटकY  

पेरणी  • उ6हाळी हंगामासाठZ मुग आXण मटकY �पकांची लागवड ३० x १० से.मी. अंतरावर करावी. हेHटर) १५ ते २० �कलो $बयाणे वापराव.े 

$बयाBयास �ती �कलोस २.५ Iॅम�माणे �थम कॅAटन बुरशीनाशकाची आXण शवेट) पेरणीपूव\ रायझो$बयम जीवाणू संवधEकाची ��^या 

करावी. हेHटर) २५ �कलो न% आXण ५० �कलो <फुरद पेरणीपूव\ सर)मQये $बयाBयाखाल) देऊन मातीने झाकून `याव.े  

आंबा फलधारणा 

अव<था 

(वाटाणा 

अव<था) 

• तापमानातील होणाNया बदलामुळे आंaयाची फळगळ होBयाची शHयता आहे. फळगळ कमी करBयासाठZ फळधारणा झाSयावर पाBयाCया 

उपलaधतेनुसार आंaयाCया झाडास १५० ते २०० Uलटर पाBयाCया ३ ते ४ पाbया १५ FदवसांCया अंतराने दया@यात आXण झाडाCया 

बुंQयाभोवती आCछादनाचा वापर करावा. 

• आंaयाचे उcप6न वाढ�वBयासाठZ व फळांची �त सुधारBयासाठZ फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टHके पोटॅUशयम 

नायeेटची फवारणी करावी.  

• पुढ)ल पाचह) Fदवस वाNयाचा वेग जा<त असSयाने नवीन लागवड केलेSया कलमांना काठZचा आधार fयावा. 

काजू  फलधारणा व 

पHवता  

• काजू �पकामQये काह) Fठकाणी काढणी योgय बी तयार झालेल) आहेत. तयार झालेSया $बया बhडापासून वेगbया कiन $बया उ6हामQये 

७ ते ८ Fदवस वाळवा@यात. तसेच �वfयापीठाने Uशफारस केSया�माणे काजू बhडापासून �व�वध Fटकावू पदाथE तयार करावेत.  

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत असSयाने, नारळ बागेत ८ त े१० FदवसांCया अंतराने पाणी देBयाची @यव<था करावी तसेच आbयामQये ओलावा 

Fटक�वBयासाठZ नारळाCया शLडया पुरा@यात आXण झावbयांचे आCछादन कराव.े 

मसाले �पके  काढणी  • लवंग �पकामQये कbयांचा घुमट पूणE वाढSयानंतर �फकट नारंगी छटा �ाAत झालेSया कbयांची काढणी करावी v उ6हामQये ५ ते ७ 

Fदवस वाळवा@यात. 

कांदा  वाढ)ची 

अव<था  

• कांदा �पकामQये फुल�कडीCया �ादभुाEव Fदसून आSयास mनयं%णासाठZ डायUमथोएट ३० टHके �वाह) १३ Uमल) १० Uलटर पाणी या 

�माणात आवशHयतेनुसार फवारणी करावी. 

• कांदा �पकामQये ८ ते १० FदवसांCया अंतराने mनयUमत खुरपणी करावी व पाणी देBयाची @यव<था करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग रोपवाFटका 

फलधारणा • टोमॅटो, वांगी, Uमरची �पकावर पाने खाणार) अळी, तुडतुड,े मावा �कडींचा �ादभुाEव Fदसून आSयास mनयं%णासाठZ मॅलेथीऑन २० Uम.ल). 

�कंवा डायमेथोएट १५ Uम.ल). १० Uलटर पाBयात Uमसळून १०-१५ FदवसाCया अंतराने फवारणी करावी. 

• फळबाग रोपवाFटकेस, नवीन लागवड केलेSया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देBयाची @यव<था करावी. 

• काजू �पकाची मदृकाPठ पoतीने कलमे करBयासाठZ खंुट pहणून वापरBयात येणाNया रोपांसाठZ काजू $बयांची �पशवी मQये Wजवणी 

करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शbेया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पBयासाठZ <वCछ पाणी पुरवqयाची @यव<था करावी.  

• FदवसाCया कमाल तापमानात वाढ संभवत असSयाने कhबrयांचे व जनावरांचे उPणतेपासून संरsण कराव.े   

सदर कृ"ष स-ला पTUका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Vामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तX स�मतीIया �शफारशीवZन तयार कZन �सा[रत 

करQयात आल*. 
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