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(?दनांक ०६/०३/२०१९ ते १२/०३/२०१९) हवामानाचे घटक 
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०.०    ०.०    ३०७१.८   
हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

?दनांक १३ ते १७ माच�, २०१९ पयGत कमाल व Jकमान तापमानात वाढ होSयाची शNयता आहे. ?दनांक १३ ते १६ माच�, २०१९ पयGत वाPयाचा वेगात ९ ते २२ Jक.मी. पयGत 

वाढ होSयाची शNयता आहे.  

"पक अवTथा कृ"ष स-ला   

भईुमगु  आ5या अव6था • भईुमगु �पकावर पाने पोखरणा5या अळीचा �ादभुा=व >दसनू येत अस?यास, �कडी@या Aनयं%णासाठC िEवनोलफॉस २५ टEके �वाह) २० Iम. ल). �कंवा 

लॅKबडा सायहॅलोMीन ५ टEके �वाह) ६ Iम. ल). �Aत १० Iलटर पाNयात Iमसळून फवारावे. 

आंबा फलधारणा 

अव6था 

 

 

• तापमानातील होणा5या बदलामळेु आंOयाची फळगळ होNयाची शEयता आहे. फळगळ कमी करNयासाठC फळधारणा झा?यावर पाNया@या उपलOधतेनुसार 

आंOया@या झाडास १५० ते २०० Iलटर पाNया@या ३ ते ४ पाQया १५ >दवसां@या अतंराने दयाRयात आSण झाडा@या बुTंयाभोवती आ@छादनाचा वापर 

करावा. 

• फळ वाटणा आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन फळामधील साका आSण फळमाशीपासनू सरंWण करNयासाठC २५ x २० आकाराची पेपर 

�पशवी लावावी. 

• पढु)ल पाचह) >दवस वा5याचा वेग जा6त अस?याने नवीन लागवड केले?या कलमांना काठCचा आधार Zयावा. नवीन लागवड केले?या आंबा कलमांना 

प>हल) तीन वष[ पाणी देNयाची Rयव6था करावी तसेच जोडा@या खाल) बुTंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. उ\हाQयात प>ह?या वष] 

आठवडयातनू दोन वेळा तर दसु5या वष] पधंरा >दवसातून दोन वेळा व Aतस5या वष] म>ह\यातून दोन वेळा �^येक कलमांना ६० Iलटर पाणी Zयावे. 

काज ू फलधारणा व 

पEवता  

• काज ू�पकामTये काह) >ठकाणी काढणी यो_य बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले?या $बया ब`डापासनू वेगQया कaन $बया उ\हामTये ७ ते ८ >दवस 

वाळवाRयात. तसेच �वZयापीठाने Iशफारस के?या�माणे काज ूब`डापासनू �व�वध >टकाव ूपदाथ= तयार करावेत.  

• पढु)ल पाचह) >दवस वा5याचा वेग जा6त अस?याने नवीन लागवड केले?या कलमांना काठCचा आधार Zयावा. नवीन लागवड केले?या काज ूकलमांना 

दर आठ >दवसांनी �ती कलम १५ Iलटर पाणी देNयाची Rयव6था करावी तसेच जोडा@या खाल) बुTंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी.  

नारळ - • तापमानात वाढ सभंवत अस?याने, नारळ बागेत ५ ते ६ >दवसां@या अतंराने पाणी देNयाची Rयव6था करावी तसेच आQयामTये ओलावा >टक�वNयासाठC 

नारळा@या शcडया परुाRयात आSण झावQयांचे आ@छादन करावे. 

• नवीन लागवड केले?या नारळा@या रोपांना काठCचा आधार दयावा तसेच कडक उ\हामुळे पाने करप ूनयेत Kहणनू प>हल) दोन वष[ रोपांना वaन सावल) 

करावी. 

• नारळावर)ल गcडाभुगंा या �कडी@या Aनयं%णासाठC नारळ बागेमTये शेणखता@या खdयात अQयांना मारNयासाठC दर दोन म>ह\यांनी Eलोरोपायर)फॉस २० 

Iमल) �Aत १० Iलटर पाNयात Iमसळून फवारावे. 

सपुार)  - • तापमानात वाढ सभंवत अस?याने, सपुार) बागेत ४ ते ५ >दवसां@या अतंराने पाणी देNयाची Rयव6था करावी.  

मसाले �पके  काढणी  • तीन वष[ वया@या दाल'चनी@या कलमा@या साल)ची प>हल) काढणी करावी व पढेु एक ते दोन वषा=नंतर तयार फांZयाची काढणी करावी. झाड 

जIमनीपासनू २० ते २५ से.मी. अतंरावर तोडावे. कापले?या फांZयावर)ल तप�कर) रंगाची साल काढून साल)चे पfे काढले?या काgयावर प\ुहा बांधनू 

तसेच पाने काढून सावल)त ४ ते ६ >दवस वाळवावीत व ^यानंतर सदर साल उ\हात दोन तास वाळवनू हवाबदं डOयात साठवावी. कापले?या 

भागाखालनू येणा5या नवीन फांZया (४ ते ५ फांZया) १ ते १.२५ मीटर लांबी व १ ते २ से.मी. जाडी@या आSण खाकj रंगा@या झा?यावर पुढ)ल तोडणी 

करावी. तोडणी करताना फांZयावर दोन पेर ठेवावेत. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा>टका 

फलधारणा • उ\हाळी भcडी �पकास गरजेनुसार पाणी देNयाची Rयव6था करावी.  

• वांगी �पकाची काढणी फळे चमकदार व कोवळी असताना करावी. Iमरची �पकामTये तयार >हरRया Iमरचीची काढणी करावी. 

• फळबाग रोपवा>टकेस, नवीन लागवड केले?या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देNयाची Rयव6था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेQया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पNयासाठC 6व@छ पाणी परुवgयाची Rयव6था करावी.  

• >दवसा@या कमाल तापमानात वाढ संभवत अस?याने क`बdयांचे व जनावरांचे उlणतेपासनू संरWण 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 सपंक�  करावा 
 


