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=दनांक १३ ते १७ माच�, २०१९ पयEत कमाल व Hकमान तापमानात वाढ होQयाची शLयता आहे. =दनांक १३ ते १६ माच�, २०१९ पयEत वाNयाचा वेगात ८ ते १७ Hक.मी. पयEत वाढ 

होQयाची शLयता आहे.  

"पक अवRथा कृ"ष स-ला   

उ5हाळी भात  फुटवे अव;था  • भात खाचरात पा>याची पातळी ५ ते १० स?. मी. ठेवावी. 

उ5हाळी मगु  

आAण मटकC  

पेरणी  • उ5हाळी हंगामासाठD मगु आAण मटकC �पकांची लागवड ३० x १० से.मी. अतंरावर करावी. हेFटर) १५ ते २० �कलो $बयाणे वापरावे. $बया>यास �ती 

�कलोस २.५ Hॅम�माणे �थम कॅJटन बरुशीनाशकाची आAण शेवट) पेरणीपूवK रायझो$बयम जीवाण ूसवंधNकाची ��Oया करावी. हेFटर) २५ �कलो न% 

आAण ५० �कलो ;फुरद पेरणीपवूK सर)मPये $बया>याखाल) देऊन मातीने झाकून Rयावे.  

आंबा फलधारणा 

अव;था 

 

 

• तापमानातील होणाSया बदलामळेु आंTयाची फळगळ हो>याची शFयता आहे. फळगळ कमी कर>यासाठD फळधारणा झाUयावर पा>याVया उपलTधतेनुसार 

आंTयाVया झाडास १५० ते २०० Wलटर पा>याVया ३ ते ४ पाXया १५ YदवसांVया अतंराने दयाZयात आAण झाडाVया बुPंयाभोवती आVछादनाचा वापर 

करावा. 

• फळ वाटणा आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन फळामधील साका आAण फळमाशीपासनू सरं\ण कर>यासाठD २५ x २० आकाराची पेपर 

�पशवी लावावी. 

• पढु)ल पाचह) Yदवस वाSयाचा वेग जा;त असUयाने नवीन लागवड केलेUया कलमांना काठDचा आधार ^यावा. नवीन लागवड केलेUया आंबा कलमांना 

पYहल) तीन वष_ पाणी दे>याची Zयव;था करावी तसेच जोडाVया खाल) बुPंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. उ5हाXयात पYहUया वषK 

आठवडयातनू दोन वेळा तर दसुSया वषK पधंरा Yदवसातून दोन वेळा व `तसSया वषK मYह5यातून दोन वेळा �aयेक कलमांना ६० Wलटर पाणी ^यावे. 

काज ू फलधारणा व 

पFवता  

• काज ू�पकामPये काह) Yठकाणी काढणी योbय बी तयार झालेल) आहेत. तयार झालेUया $बया बcडापासनू वेगXया कdन $बया उ5हामPये ७ ते ८ Yदवस 

वाळवाZयात. तसेच �व^यापीठाने Wशफारस केUया�माणे काज ूबcडापासनू �व�वध Yटकाव ूपदाथN तयार करावेत.  

• पढु)ल पाचह) Yदवस वाSयाचा वेग जा;त असUयाने नवीन लागवड केलेUया कलमांना काठDचा आधार ^यावा. 

• नवीन लागवड केलेUया काज ूकलमांना दर आठ Yदवसांनी �ती कलम १५ Wलटर पाणी दे>याची Zयव;था करावी तसेच जोडाVया खाल) बुPंयावर येणार) 

फूट वेळोवेळी काढून टाकावी.  

नारळ - • तापमानात वाढ सभंवत असUयाने, नारळ बागेत ५ ते ६ YदवसांVया अतंराने पाणी दे>याची Zयव;था करावी तसेच आXयामPये ओलावा Yटक�व>यासाठD 

नारळाVया श?डया परुाZयात आAण झावXयांचे आVछादन करावे. 

• नवीन लागवड केलेUया नारळाVया रोपांना काठDचा आधार दयावा तसेच कडक उ5हामुळे पाने करप ूनयेत gहणनू पYहल) दोन वष_ रोपांना वdन सावल) 

करावी. 

• नारळावर)ल ग?डाभुगंा या �कडीVया `नयं%णासाठD नारळ बागेमPये शेणखताVया खhयात अXयांना मार>यासाठD दर दोन मYह5यांनी Fलोरोपायर)फॉस 

२० Wमल) �`त १० Wलटर पा>यात Wमसळून फवारावे. 

सपुार)  - • तापमानात वाढ सभंवत असUयाने, सपुार) बागेत ४ ते ५ YदवसांVया अतंराने पाणी दे>याची Zयव;था करावी.  

कांदा  वाढ)ची अव;था  • कांदा �पकामPये फुल�कडीVया �ादभुाNव Yदसनू आUयास `नयं%णासाठD डायWमथोएट ३० टFके �वाह) १३ Wमल) १० Wलटर पाणी या �माणात 

आवशFयतेनुसार फवारणी करावी. कांदा �पकामPये ८ ते १० YदवसांVया अतंराने `नयWमत खुरपणी करावी व पाणी दे>याची Zयव;था करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाYटका 

फलधारणा • उ5हाळी भ?डी �पकास गरजेनुसार पाणी दे>याची Zयव;था करावी.  

• वांगी �पकाची काढणी फळे चमकदार व कोवळी असताना करावी. Wमरची �पकामPये तयार YहरZया Wमरचीची काढणी करावी. 

• फळबाग रोपवाYटकेस, नवीन लागवड केलेUया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी दे>याची Zयव;था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेXया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प>यासाठD ;वVछ पाणी परुवlयाची Zयव;था करावी.  

• YदवसाVया कमाल तापमानात वाढ संभवत असUयाने कcबhयांचे व जनावरांचे उmणतेपासनू संर\ण करावे.   

सदर कृ"ष स-ला पTUका डॉ. बाळासाहेब सावतं 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 सपंक�  करावा 

 


