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०.०    ०.०    ३०७१.८   
हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

?दनांक १४ व १७ ए"�ल, २०१९ रोजी पावसाची शMयता आहे. ?दनांक १३ ते १७ ए"�ल, २०१९ पयGत कमाल व Iकमान तापमानात वाढ होSयाची शMयता आहे  

सामाTय फरक वनVपती WनदXशांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-]याम^ये वनVपती WनदXशांक म^यम Vव_पाचा दश�"वSयात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Tयमान WनदXशांक (SPI) नसुार कमी ओलावा िVथती दश�"वSयात आल* आहे. 

"पक अवVथा कृ"ष स-ला   

भईुमगु श�गा अवVथा • भुईमगु �पक आ3या लाग4याची अव7था तसेच श:गा भर4याची अव7था ओला<यासाठ> सव:दनशील अस?याने भुईमगु �पकास आ3या लाग4या@या काळात व श:गा 

भरताना पाणी <यव7थापन करावे.   

आबंा फलधारणा अवVथा 

(अंडाकृती ते पMवता 

अवVथा) 

 

• िज?Eयातील काह) Gठकाणी मोHया आकाराची फळे काढणी@या अव7थेत असनू फळांची काढणी ‘नूतन’ झे?या@या सहाMयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टQके) 

पQवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयSत �कंवा संTयाकाळी ४ नंतर करावीत. उUणतेमुळे फळांचे तापमान वाढून साQयाचे �माण वाढ4याची शQयता अस?याने 

आVंयाची फळे काढ?यानंतर सावल)मTये ठेवावीत तसेच आबंा फळांची वाहतूक रा%ी@या वेळेस करावी. फळे काढणी@या �कमान 8 Gदवसा अगोदर झाडावर 

कोणतीह) फवारणी कY नये. 

• आVंयावर)ल काढणी पZचात बुरशीज[य रोगापासनू आबंा फळांचे संर\ण कर4यासाठ> काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o स:. अं. तापमाना@या पा4यात १० ]म^नटे 

बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�व4यासाठ> ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत क`कण कृषी �वaयापीठाने ]शफारस केले?या कोरोगोटेड फायबर बॉQसमTये फळे 

प�कंग करावीत.    

• Gदनांक १४ व १७ ए��ल रोजी हलQया 7वYपा@या पावसाची शQयता अस?याने आबंा �पकावर करपा व भुर) रोगाचा �ादभुाcव हो4याची शQयता आहे. करपा 

रोगा@या ^नयं%णासाठ> काबd[डाझीम १२ टQके + मॅ[कोझेब ६३ टQके  १० gॅम. �^त १० ]लटर पा4यातून व भुर) रोगा@या ^नयं%णासाठ> ५ टQके 

हेQझाकोनॅझोल ५ ]म. ल). �कंवा पा4यात �वरघळणारे ८० टQके गंधक २० gॅम �^त १० ]लटर पा4यात ]मसळून फवारणी करावी. तसेच आबंा फळांचे 

फळमाशीपासनू संर\ण कर4यासाठ> �वaयापीठाने ]शफारस केलेले “र\क फळमाशी सापळा” �ती हेQटर) ४ या �माणात बागेमTये झाडा@या खाल)ल बाजू@या 

फांaयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आबंा फळे गोळा कYन नUट करावी व बागेत 7व@छता ठेवावी. आबंा फळांचे पावसापासनू संर\ण कर4यासाठ> आबंा 

फळांना कागद)/ वतcमानप%ापासनू बन�वले?या �पश<यांचे आवरण घालावे.   

• नवीन लागवड केले?या आबंा कलमांना पGहल) तीन वषd पाणी दे4याची <यव7था करावी तसेच जोडा@या खाल) बंुTयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

उ[हाmयात पGह?या वषn आठवडयातून दोन वेळा तर दसु3या वषn पंधरा Gदवसातून दोन वेळा व ^तस3या वषn मGह[यातून दोन वेळा �oयेक कलमांना ३० ]लटर 

पाणी aयावे.  

• आबंा नवीन लागवडीसाठ> ^नवडले?या \े%ातील साफ सफाई कYन pयावी. ए��ल – मे मGह[यात १० x १० मीटर अंतरावर व घन पTदतीने लागवडीसाठ>  ५ x 

५ मीटर अंतरावर १ x १ x १ मीटर आकाराचे खqडे खणून ते चांगल) माती आrण तीन ते चार घमेल) चांगले कुजलेले शेणखत आrण ३ �कलो ]सगंल सुपर 

फॉ7फेट या ]मsणाने भYन तयार ठेवावेत.    
सूचना : अधcवट कुजलेले शेणखत वापर?यास कलमांना वाळवीचा �ादभुाcव हो4याची शQयता असते.  

काजू  फलधारणा व पMवता • काजू �पकामTये तयार झाले?या $बया ब`डापासनू वेगmया कYन $बया उ[हामTये ७ ते ८ Gदवस वाळवा<यात. तसेच �वaयापीठाने ]शफारस के?या�माणे काजू 

ब`डापासनू �व�वध Gटकावू पदाथc तयार करावेत.  

• बागेतील रोगट व वाळले?या फांaया गोळा कYन बाग 7व@छ ठेवावी.   

• नवीन लागवड केले?या काजू कलमांना दर आठ Gदवसांनी �ती कलम १५ ]लटर पाणी दे4याची <यव7था करावी तसेच जोडा@या खाल) बंुTयावर येणार) फूट 

वेळोवेळी काढून टाकावी. 

• काजू नवीन लागवडीसाठ> ^नवडले?या \े%ातील साफ सफाई कYन pयावी. ए��ल – मे मGह[यात ७ x ७ मीटर �कंवा ८ x ८ मीटर अंतरावर ०.६ x ०.६ x ०.६ 

मीटर आकाराचे खqडे खणून ते चांगल) माती आrण द)ड ते दोन घमेल) चांगले कुजलेले शेणखत आrण अधाc �कलो ]सगंल सुपर फॉ7फेट या ]मsणाने भYन 

तयार ठेवावेत.   सूचना : अधcवट कुजलेले शेणखत वापर?यास कलमांना वाळवीचा �ादभुाcव हो4याची शQयता असते. 
भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा?टका 

फुलोरा • उ[हाळी भ:डीवर श:डा व फळे पोखरणा3या अळीचा �ादभुाcव Gदसनू आ?यास �कडg7त फळे नUट करावीत व ^नयं%णासाठ> सायपरमेuीन २५ टQके �वाह) ३ ]म 

.ल). �कंवा लॅvबडा सायहॅलोuीन ५ टQके �वाह) ६ ]म .ल). �ती १० ]लटर पा4यात ]मसळून फवारणी करावी.  

• बाUपीभवनामTये वाढ होत अस?याने, फळबाग रोपवाGटकेस, नवीन लागवड केले?या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास ^नय]मत पाणी दे4याची <यव7था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेjया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरां@या शर)राचे तापमान संतु]लत राह4यासाठ> जनावरांना ताजे 7व@छ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे4यात यावे.  

• तापमानात वाढ संभवत अस?याने उUणतेपासनू सरं\ण कर4यासाठ> गोHयाचे/कुकुटपालन शेडचे छwपर गवत, भाताचा प:डा, �कंवा  नारळा@या झावmया 

यांनी झाकून oयावर अ^तउ[हा@यावेळी पाणी पडेल अशी <यव7था करावी तसेच वारा वाहत असले?या Gदशेने गोठया@या / शेड@या  बाजूस पा4यात 

]भजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• गोचीडांपासनू संर\ण कर4यासाठ> जनावरां@या अंगास केसां@या उलट Gदशेने २ टQके ]म'थल पॅरे'थओनंची भुकट) चोळावी.   

सदर कृ"ष स-ला पlmका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील nामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तp स�मतीJया �शफारशीव_न तयार क_न �साqरत करSयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठr नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराst शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी संपक�  करावा 
 


