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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

?दनांक ६ त े१० माच�, २०१९ पयGत कमाल तापमानात वाढ होSयाची शNयता आहे. ?दनांक ६ त े१० माच�, २०१९ पयGत वाPयाचा वेग वाढSयाची शNयता आहे.  

"पक अवTथा कृ"ष स-ला   

भुईमगु  आ5या अव6था • बा9पीभवनाम;ये वाढ होत अस?याने भुईमगु �पकास जAमनीBया मगदरुानसुार ८ ते १० CदवसांBया अतंराने पाणी 

दयावे.  

• �वनाआBछादानावर लागवड केले?या भुईमगू �पकाम;ये गरजेनसुार खुरपणी करावी जेणेकFन जAमनीत हवा खेळती 

राह)ल व �पक तणमHुत राCह?याने �पकाBया शाखीय वाढ)स चालना Aमळेल.  

आबंा फलधारणा 

अव6था 

(वाटाणा अव6था) 

• तापमानातील होणा5या बदलामुळे आMंयाची फळगळ होNयाची शHयता आहे. फळगळ कमी करNयासाठP फळधारणा 

झा?यावर पाNयाBया उपलMधतेनसुार आMंयाBया झाडास १५० ते २०० Aलटर पाNयाBया ३ ते ४ पाRया १५ 

CदवसांBया अतंराने दयाSयात आTण झाडाBया बु;ंयाभोवती आBछादनाचा वापर करावा. 

• आMंयाचे उUपVन वाढ�वNयासाठP व फळांची �त सुधारNयासाठP फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ 

टHके पोटॅAशयम नायYेटची फवारणी करावी.  

• पढु)ल पाचह) Cदवस वा5याचा वेग जा6त अस?याने नवीन लागवड केले?या कलमांना काठPचा आधार Zयावा. 

काज ू फलधारणा व 

पHवता  

• काज ू�पकाम;ये काह) Cठकाणी काढणी यो[य बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले?या $बया ब\डापासून वेगRया 

क]न $बया उVहाम;ये ७ ते ८ Cदवस वाळवाSयात. तसेच �वZयापीठाने Aशफारस के?या�माणे काज ू ब\डापासनू 

�व�वध Cटकाव ूपदाथ ̂तयार करावेत.  

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत अस?याने, नारळ बागेत ८ ते १० CदवसांBया अतंराने पाणी देNयाची Sयव6था करावी 

तसेच आRयाम;ये ओलावा Cटक�वNयासाठP नारळाBया श̀डया परुाSयात आTण झावRयांचे आBछादन करावे. 

मसाले �पके  काढणी  • लवगं �पकाम;ये कRयांचा घमुट पणू ̂वाढ?यानतंर �फकट नारंगी छटा �ाbत झाले?या कRयांची काढणी करावी v 

उVहाम;ये ५ ते ७ Cदवस वाळवाSयात. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाCटका 

फलधारणा • टोमॅटो, वांगी, Aमरची �पकावर पाने खाणार) अळी, तडुतडु,े मावा �कडींचा �ादभुा̂व Cदसनू आ?यास eनय%ंणासाठP 

मॅलेथीऑन २० Aम.ल). �कंवा डायमेथोएट १५ Aम.ल). १० Aलटर पाNयात Aमसळून १०-१५ CदवसाBया अतंराने 

फवारणी करावी. 

• फळबाग रोपवाCटकेस, नवीन लागवड केले?या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देNयाची Sयव6था करावी. 

• काज ू�पकाची मदृका9ठ पfतीने कलमे करNयासाठP खुंट gहणनू वापरNयात येणा5या रोपांसाठP काज ू$बयांची 

�पशवी म;ये Fजवणी करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शेRया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पNयासाठP 6वBछ पाणी परुवhयाची Sयव6था करावी.  

• CदवसाBया कमाल तापमानात वाढ सभंवत अस?याने क\बiयांचे व जनावरांचे उ9णतेपासनू संरjण करावे.   

सदर कृ"ष स-ला पVWका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Xामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तZ स�मतीKया �शफारशीव\न 

तयार क\न �सा]रत करSयात आल*. 

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


