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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

=दनांक १० त े१४ ए"�ल, २०१९ पयDत कमाल व Gकमान तापमानात वाढ होQयाची शKयता आहे.  =दनांक १० व ११ ए"�ल, २०१९ राजी वाMयाचा वेगात वाढ संभवत.े  

"पक अवSथा कृ"ष स-ला   

उVहाळी भात फुलोरा 

अवSथा 

• उ6हाळी भात �पकास न%ाचा ;तसरा ह<ता हे>टर) २० �क. @ॅ. न% (४३ �क. @ॅ. युCरया ) �पक फुलोEयात असताना देFयात यावा तसेच लGHया आIयानंतर दहा JदवसांपयKत शेतामLये 

पाFयाची पातळी १० सM. मी. पयNत ठेवावी. 

आबंा फलधारणा 

अवSथा 

(सपुार* ते 

अंडाकृती 

अवSथा) 

 

• िजIRयातील काह) Jठकाणी मोTया आकाराची फळे काढणीVया अवWथेत असनू फळांची काढणी ‘नूतन’ झेIयाVया सहा[याने चौदा आणे (८० ते ८५ ट>के) प>वतेला देठासह सकाळी 

१० वाजेपयKत �कंवा संLयाकाळी ४ नंतर करावीत. उ]णतेमुळे फळांचे तापमान वाढून सा>याचे �माण वाढFयाची श>यता असIयाने आHंयाची फळे काढIयानंतर सावल)मLये ठेवावीत 

तसेच आबंा फळांची वाहतूक रा%ीVया वेळेस करावी. फळे काढणीVया �कमान 8 Jदवसा अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी क` नये. 

• आHंयावर)ल काढणी पaचात बुरशीज6य रोगापासनू आबंा फळांचे संरbण करFयासाठc काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o सM. अं. तापमानाVया पाFयात १० dम;नटे बुडवनू काढावीत व 

नंतर फळे �पक�वFयासाठc ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कGकण कृषी �वfयापीठाने dशफारस केलेIया कोरोगोटेड फायबर बॉ>समLये फळे प�कंग करावीत.    

• पुढ)ल दोन Jदवस वाEयाचा वेग जाWत असIयाने नवीन लागवड केलेIया कलमांना काठcचा आधार fयावा. 

• आबंा �पकामLये फळांवर भुर) रोगाचा �ादभुाNव होFयाची व gयामुळे फळगळ होFयाची श>यता असIयाने ;नयं%णासाठc ५ ट>के हे>झाकोनॅझोल ५ dम. ल). �कंवा पाFयात �वरघळणारे 

८० ट>के गंधक २० @ॅम �;त १० dलटर पाFयात dमसळून फवारणी करावी. 

• आबंा �पकामLये फळांवर फुल�कडीचा �ादभुाNव होFयाची श>यता आहे. �ादभुाNव Jदसनू आIयास ;नयं%णासाठc िWपनोसॅड ४५ ट>के �वाह) २.५ dम. ल). �कंवा थायेमेथॉ>झाम २५ 

ट>के २ @ॅम �;त १० dल. पाFयात dमसळून फवारणी करावी.(सदर कiटकनाशकास लेबल >लेम नाह)त). 

• फलधारणा झालेIया आबंा झाडास उपलHधतेनुसार श>य आहे ;तथे �ती झाडास १५ JदवसांVया अंतराने १५० ते २०० dलटर पाणी देFयाची jयवWथा करावी.  

• आबंा फळांचे फळमाशी पासनू संरbण करFयासाठc �वfयापीठाने dशफारस केलेले “रbक फळमाशी सापळा” �ती हे>टर) ४ या �माणात बागेमLये झाडाVया खाल)ल बाजूVया 

फांfयावर लावावेत.  

• नवीन लागवड केलेIया आबंा कलमांना पJहल) तीन वषm पाणी देFयाची jयवWथा करावी तसेच जोडाVया खाल) बंुLयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. उ6हाnयात पJहIया वषo 

आठवडयातून दोन वेळा तर दसुEया वषo पंधरा Jदवसातून दोन वेळा व ;तसEया वषo मJह6यातून दोन वेळा �gयेक कलमांना ३० dलटर पाणी fयावे.  

नारळ फलधारणा 

व पKवता 

• बा]पीभवनामLये वाढ होत असIयाने, नारळ बागेत ५ ते ६ JदवसांVया अंतराने पाणी देFयाची jयवWथा करावी तसेच आnयामLये ओलावा Jटक�वFयासाठc नारळाVया शMडया पुराjयात 

आqण झावnयांचे आVछादन करावे. 

• तयार नारळाची काढणी करावी आqण वाळवणी करावी. 

• नवीन लागवड केलेIया नारळाVया रोपांना काठcचा आधार दयावा तसेच कडक उ6हामुळे पाने करपू नयेत sहणून पJहल) दोन वषm रोपांना व`न सावल) करावी. 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीVया ;नयं%णासाठc ५ ट>के कडू;नबंयु>त (अझाडीरा>ट)न) कiटकनाशक ७.५ dम.ल). सम�माणात पाFयात dमसळून मुळाfवारे ए��ल ते मे, ऑ>टोबर ते 

नोjहMबर व जानेवार) ते फेuुवार) या कालावधीत वषाNतून तीन वेळा देFयात यावे. औषध JदIयानंतर ४५ JदवसापयKत नारळ काढू नयेत. याdशवाय नारळावर १ ट>का ;नमाझोल ४ dम 

.ल). �ती dलटर पाFयातून नारळाVया घडावर पडेल अशी फवारणी करावी. फवारणी करFयापूवo सवN �कड@Wत व तयार नारळ काढून wयावेत. पडलेल) फळे, फुलोरा गोळा क`न न]ट 

करावेत. तसेच नारळास ५० �कलो कंपोWट, १० �कलो ;नबंोळी पMड व qझकं, बोरॉन, मोdलHडेनम व कॉपर Jह अ;तसxूम अ6नyjये २०० @ॅम �ती माड दरवषo देFयात यावी. 

Zचकू  फुलोरा व 

फलधारणा 

• 'चकू �पकामLये फुलकळी पोखरणाEया अळीचा �ादभुाNव Jदसनू येFयाची श>यता असIयाने ;नयं%णासाठc इमामे>ट)न बे6झGएट ५ ट>के एस. जी. ४.५ @ॅम �कंवा डेIटामेzीन २.८ 

ट>के �वाह) १० dम. ल). �कंवा  लॅsबडा सायहॅलोzीन ५ ट>के �वाह) १० dम. ल). �कंवा �ोफेनोफोस ४० ट>के �वाह) १० dम. ल). �ती १० dलटर पाFयात या पैकi कोणgयाह) एका 

कiटकनाशकाची फवारणी ५० ट>के फुले आIयावर एकूण तीन फवारFया एक मJह6याVया अंतराने माचN, ए��ल व मे मLये कराjयात. तसेच �कडीVया सवmbणासाठc ;नnया रंगाVया 

�काशसापळा बागेत बसवावा.   

• बा]पीभवनामLये वाढ होत असIयाने, 'चकू बागेत ५ ते ६ JदवसांVया अंतराने पाणी देFयाची jयवWथा करावी तसेच आVछादनाचा वापर करावा. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

फुलोरा • उ6हाळी भMडी भाजीपाला �पकावर)ल पांढEयामाशीVया ;नयं%णासाठc शेतामLये �पवnया रंगाची 'चकट काडm ८ �;त एकर लावावीत तसेच भMडीवर फळे पोखरणाEया अळीचा �ादभुाNव 

Jदसनू आIयास �कड@Wत फळे न]ट करावीत व ;नयं%णासाठc सायपरमेzीन २५ ट>के �वाह) ३ dम .ल). �कंवा लॅsबडा सायहॅलोzीन ५ ट>के �वाह) ६ dम .ल). �ती १० dलटर 

पाFयात dमसळून फवारणी करावी.  

• बा]पीभवनामLये वाढ होत असIयाने, फळबाग रोपवाJटकेस, नवीन लागवड केलेIया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास ;नयdमत पाणी देFयाची jयवWथा करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शे[या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांVया शर)राचे तापमान संतुdलत राहFयासाठc जनावरांना ताजे WवVछ व थंड पाणी मुबलक �माणात देFयात यावे तसेच उ]णतेचा दाह कमी करFयासाठc वैरणीवर १ 

ट>के गुळपाणी आqण ०.५ ट>के मीठ यांचे Wवतं% yावण क`न dशपंडावे. 

• तापमानात वाढ सभंवत असIयाने उ]णतेपासनू सरंbण करFयासाठc गोTयाचे/कुकुटपालन शेडचे छ<पर गवत, भाताचा पMडा, �कंवा  नारळाVया झावnया यांनी झाकून gयावर 

अ;तउ6हाVयावेळी पाणी पडेल अशी jयवWथा करावी तसेच वारा वाहत असलेIया Jदशेने गोठयाVया / शेडVया  बाजूस पाFयात dभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उ]णतेपासनू जनावरांचे संरbण करFयाकCरता दपुारVया वेळी जनावरांVया अंगावर थंड पाणी dशपंडावे gयामुळे शर)राचे तापमान कमी होFयास मदत होईल. 

• गोचीडांपासनू संरbण करFयासाठc जनावरांVया अंगास केसांVया उलट Jदशेने २ ट>के dम'थल पॅरे'थओनंची भुकट) चोळावी.   

सदर कृ"ष स-ला प]^का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील _ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तa स�मतीHया �शफारशीवbन तयार कbन �साcरत करQयात आल*. 

अZधक मा=हतीसाठd नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराef शासनाचे कृषी अZधकार* यांHयाशी संपक�  करावा 
 


