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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  
=दनांक १३ त े१७ फेQवुार* २०१९ पयEत कमाल व Hकमान तापमान साधारण राह*ल. =दनांक १३ ते १७ फेQवुार* २०१९ पयEत वाNयाचा वेग ४ त े६ Hक. मी. �Rत तास राह*ल.   

"पक अवSथा कृ"ष स-ला   

उ6हाळी भात  रोप अव:था  • उ6हाळी भात �पकासाठ= पा>याचे Aनयोजन कराव.े पुनलाCगवडीनंतर पDहEया ३० DदवसांपयFत शतेात पा>याची पातळी २.५ ते ५ सG. 

मी. ठेवावी जेणेकIन तणांचा �ादभुाCव कमी हो>यास मदत होईल.  

भुईमुग  फुलोरा • बाKपीभवनामLये वाढ होत असEयाने भुईमुग �पकास जNमनीOया मगदरुानुसार ८ ते १० DदवसांOया अंतराने पाणी दयाव.े Pयाच�माणे 

लागवडीनंतर ४५ – ६० Dदवसांनी �पकावर Rरकामे �पपं �फरवावे जेणेकIन जNमनीत घुसणाTया आTयांची आUण शGगाची संVया 

वाढ>यास मदत होईल. 

कडधा6ये �पके   शGगा अव:था • काढणीस तयार झालेEया कडधा6य �पकांची काढणी सकाळी आUण संLयाकाळOया वेळी कXन उ6हात Yयवि:थत  वाळवाव.े 

आंबा मोहोर व फलधारणा 

अव:था 

• सLया आंबा �पकामLये मोहोर फुट>याची व वाटा>याOया आकाराची फळे ये>याची अव:था असून Pयावर तुडतु\याचा आUण करपा 

रोगाचा �ादभुाCव हो>याची श]यता असEयामुळे मोहोर संर^ण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (AतसTया फवारणीनंतर १५ DदवसांOया 

अंतराने) थायमेथा]झाम २५ ट]के डbEयु. जी. १ cॅम + भुर) रोगाOया Aनयं%णासाठ= ५ ट]के हे]झाकोनॅझोल ५ Nम. ल). �कंवा 

पा>यात �वरघळणारे ८० ट]के गंधक २० cॅम + करपा रोगाOया Aनयं%णासाठ= काबf6डाझीम १२ ट]के + मॅ6कोझबे ६३ ट]के  १० 

cॅम. �Aत १० Nलटर पा>यातून फवारणी करावी. 

• हवामान अंदाजानुसार तापमानात वाढ संभवत असEयाने आंbयाची फळगळ हो>याची श]यता असEयाने फळगळ कमी कर>यासाठ= 

फलधारणा झाEयावर चौgया फवारणीपासून ते सहाYया फवारणीपयFत फवारणीOया hावणात २ ट]के युRरया (२०० cॅम �ती १० 

Nलटर पा>यातून) Nमसळून फवारणी करावी. �कंवा आंbयास मोहोर येऊन फळे वाटणा, गोठ= व अंडाकृती असताना १ ट]का 

पोटNशयम नायiेटOया तीन वेळा फवारणी करावी. 

सूचना: युRरया पा>यात पूणCपणे NमसळEयानंतर Pयात कjटकनाशक Nमसळाव.े   

• फळगळ कमी कर>यासाठ= फलधारणा झाEयावर पा>याOया उपलbधतेनुसार १५० ते २०० Nलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ 

DदवसांOया अंतराने ३ ते ४ पाkया दयाYयात.  

• फळ वाटणा आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन फळामधील साका आUण फळमाशीपासून संर^ण कर>यासाठ= २५ x 

२० आकाराची पेपर �पशवी लावावी. 

नारळ  - • नारळाOया पाच वषाCवर)ल माडास ७५० cॅम युRरया व ६६७ cॅम  mयुरेट ऑफ पोटाश असा खताचा Aतसरा हnता दयावा. खते 

नारळाभोवती १.५ ते १.८ मीटर अंतरावर मातीत Nमसळून दयावीत व खते DदEयानंतर माडास पाणी दयाव.े     

फुल�पके फुल अव:था • अॅ:टर व झGडू �पकामLये कkया धX लागEयापासून ते फुले काढणीपयFत पा>याचा ताण पडू देव ूनये, अ6यथा फुल उPपादनावर 

पRरणाम होवू शकतो.    

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाDटका 

फळधारणा  • पुढ)ल पाचह) Dदवस वाTयाचा वेग जा:त असEयाने भGडी, वांगी, टोमेटो, Nमरची इ. �पकांना भर दयावी आUण काठ=चा आधार qयावा. 

• काढणीस तयार झालेEया भाजीपाला �पकांची काढणी करावी  

• फळबाग रोपवाDटकेस, नवीन लागवड केलेEया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी दे>याची Yयव:था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शkेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प>यासाठ= :वOछ पाणी पुरवsयाची Yयव:था करावी.  

• जनावरांना तापसर) �कंवा गोचीडाचा �ादभुाCव आढळून आEयास पशुवैqयकOया मागCदशCनाखाल) उपाययोजना कराYया. 

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

कर\यात आल*. 

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

 


