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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला   

=दनांक ९ ते १३  माच�, २०१९ पयDत कमाल व Hकमान तापमानात वाढ होQयाची शLयता आहे.  

"पक अवRथा कृ"ष स-ला   

उ6हाळी भात  फुटवे अव<था  • भात खाचरात पा?याची पातळी ५ ते १० स@. मी. ठेवावी. 

भुईमुग  आBया 

अव<था 

• भुईमुग �पकावर पाने पोखरणाBया अळीचा �ादभुाDव Eदसून येत असFयास, �कडीGया Hनयं%णासाठI िKवनोलफॉस २५ टKके �वाह) २० Mम. 

ल). �कंवा लॅOबडा सायहॅलोQीन ५ टKके �वाह) ६ Mम. ल). �Hत १० Mलटर पा?यात Mमसळून फवाराव.े 

उ6हाळी मुग  

आRण मटकS  

पेरणी  • उ6हाळी हंगामासाठI मुग आRण मटकS �पकांची लागवड ३० x १० से.मी. अंतरावर करावी. हेKटर) १५ त े २० �कलो $बयाणे वापराव.े 

$बया?यास �ती �कलोस २.५ Uॅम�माणे �थम कॅVटन बुरशीनाशकाची आRण शवेट) पेरणीपूवW रायझो$बयम जीवाणू संवधDकाची ��Zया 

करावी. हेKटर) २५ �कलो न% आRण ५० �कलो <फुरद पेरणीपूवW सर)म[ये $बया?याखाल) देऊन मातीने झाकून ]याव.े  

आंबा फलधारणा 

अव<था 

 

• तापमानातील होणाBया बदलामुळे आं^याची फळगळ हो?याची शKयता आहे. फळगळ कमी कर?यासाठI फळधारणा झाFयावर पा?याGया 

उपल^धतेनुसार आं^याGया झाडास १५० ते २०० Mलटर पा?याGया ३ ते ४ पा_या १५ EदवसांGया अंतराने दया`यात आRण झाडाGया 

बुं[याभोवती आGछादनाचा वापर करावा. 

• आं^याचे उbप6न वाढ�व?यासाठI व फळांची �त सुधार?यासाठI फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टKके पोटॅMशयम नायeेटची 

फवारणी करावी.  

• नवीन लागवड केलेFया आंबा कलमांना पEहल) तीन वषf पाणी दे?याची `यव<था करावी तसेच जोडाGया खाल) बुं[यावर येणार) फूट 

वेळोवेळी काढून टाकावी. उ6हा_यात पEहFया वषW आठवडयातून दोन वेळा तर दसुBया वषW पंधरा Eदवसातून दोन वेळा व HतसBया वषW 

मEह6यातून दोन वेळा �bयेक कलमांना ६० Mलटर पाणी gयाव.े 

काजू  फलधारणा व 

पKवता  

• काजू �पकाम[ये काह) Eठकाणी काढणी योhय बी तयार झालेल) आहेत. तयार झालेFया $बया बiडापासून वेग_या कjन $बया उ6हाम[ये ७ 

ते ८ Eदवस वाळवा`यात. तसेच �वgयापीठाने Mशफारस केFया�माणे काजू बiडापासून �व�वध Eटकाव ूपदाथD तयार करावेत.  

• नवीन लागवड केलेFया काजू कलमांना दर आठ Eदवसांनी �ती कलम १५ Mलटर पाणी दे?याची `यव<था करावी तसेच जोडाGया खाल) 

बुं[यावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी.  

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत असFयाने, नारळ बागेत ५ ते ६ EदवसांGया अंतराने पाणी दे?याची `यव<था करावी तसेच आ_याम[ये ओलावा 

Eटक�व?यासाठI नारळाGया श@डया पुरा`यात आRण झाव_यांचे आGछादन कराव.े 

• नवीन लागवड केलेFया नारळाGया रोपांना काठIचा आधार दयावा तसेच कडक उ6हामुळे पाने करप ूनयेत Oहणून पEहल) दोन वषf रोपांना 

वjन सावल) करावी. 

सुपार)  - • तापमानात वाढ संभवत असFयाने, सुपार) बागेत ४ ते ५ EदवसांGया अंतराने पाणी दे?याची `यव<था करावी.  

कांदा  वाढ)ची 

अव<था  

• कांदा �पकाम[ये फुल�कडीGया �ादभुाDव Eदसून आFयास Hनयं%णासाठI डायMमथोएट ३० टKके �वाह) १३ Mमल) १० Mलटर पाणी या �माणात 

आवशKयतेनुसार फवारणी करावी. 

• कांदा �पकाम[ये ८ ते १० EदवसांGया अंतराने HनयMमत खुरपणी करावी व पाणी दे?याची `यव<था करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाEटका 

फलधारणा • टोमॅटो, वांगी, Mमरची �पकावर पाने खाणार) अळी, तुडतुड,े मावा �कडींचा �ादभुाDव Eदसून आFयास Hनयं%णासाठI मॅलेथीऑन २० Mम.ल). 

�कंवा डायमेथोएट १५ Mम.ल). १० Mलटर पा?यात Mमसळून १०-१५ EदवसाGया अंतराने फवारणी करावी. 

• फळबाग रोपवाEटकेस, नवीन लागवड केलेFया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी दे?याची `यव<था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

श_ेया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प?यासाठI <वGछ पाणी पुरवmयाची `यव<था करावी.  

• EदवसाGया कमाल तापमानात वाढ संभवत असFयाने कiबnयांचे व जनावरांचे उoणतेपासून संरpण 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*. 

अ\धक मा=हतीसाठ] नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा^_ शासनाचे कृषी अ\धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 



 


