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मागील हवामान आठवडा सारांश 

(=दनांक ०६/०४/२०१९ ते १२/०४/२०१९) हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा�नुमान  

(=दनांक १३/०४/२०१९ सकाळी ८:३० पासून १७/०४/२०१९ सकाळी 

८:३० वाजेपयEत) 
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८१  ७७  ९३  ९५  ८६  ९०  ७७ सकाळची सापेL आ��ता ५० ४३ ४३ ५० ५९ 

५९  ६१  ६३  ६०  ६८  ६४  - दपुारची सापेL आ��ता २५ १९ १८ २२ २४ 

३.८  २.६  ३.३  ३.१  ३.४  ३.५  ३.१  वाMयाचा वेग (Gकमी/तास) ५ ४ ४ ३ ५ 

इ. वा.उ. शांत  इ. द. इ. इ.उ.  वाMयाची =दशा नै.प. नै.  नै.प. प.ू  ई.उ.  

पाऊस (�ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (�ममी) १/१/२०१८ पासून आजपयEत पाऊस (�ममी) गे-या वषNचा 

०.०    ०.०    २३५९.६ 

हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

=दनांक १६ ए"�ल, २०१९ रोजी पावसाची शKयता आहे. =दनांक १३ त े१७ ए"�ल, २०१९ पयEत कमाल व Gकमान तापमानात वाढ होQयाची शKयता आहे.  

"पक अवRथा कृ"ष स-ला   

उUहाळी भात फुलोरा 

अवRथा 

• उ5हाळी भात �पकास न%ाचा :तसरा ह;ता हे=टर) २० �क. ?ॅ. न% (४३ �क. ?ॅ. युBरया ) �पक फुलोDयात असताना देEयात यावा तसेच लFGया आIयानंतर दहा JदवसांपयKत 

शेतामLये पाEयाची पातळी १० सM. मी. पयNत ठेवावी. 

आबंा फलधारणा 

अवRथा 

(अंडाकृती ते 

पKवता 

अवRथा) 

 

• ि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 वाढEयाची श=यता असIयाने आGंयाची फळे काढIयानंतर 

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

• आGंयावर)ल काढणी पaचात बुरशीज5य रोगापासनू आबंा फळांचे संरbण करEयासाठc काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o सM. अं. तापमानाVया पाEयात १० dम:नटे बुडवनू 

काढावीत व नंतर फळे �पक�वEयासाठc ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कFकण कृषी �वfयापीठाने dशफारस केलेIया कोरोगोटेड फायबर बॉ=समLये फळे प�कंग करावीत.    

• Jदनांक १६ ए��ल रोजी हल=या Wव`पाVया पावसाची श=यता असIयाने आबंा �पकावर करपा व भुर) रोगाचा �ादभुाNव होEयाची श=यता आहे. करपा रोगाVया 

:नयं%णासाठc काबh5डाझीम १२ ट=के + मॅ5कोझेब ६३ ट=के  १० ?ॅम. �:त १० dलटर पाEयातून व भुर) रोगाVया :नयं%णासाठc ५ ट=के हे=झाकोनॅझोल ५ dम. ल). �कंवा 

पाEयात �वरघळणारे ८० ट=के गंधक २० ?ॅम �:त १० dलटर पाEयात dमसळून फवारणी करावी. तसेच आबंा फळांचे फळमाशीपासनू संरbण करEयासाठc �वfयापीठाने 

dशफारस केलेले “रbक फळमाशी सापळा” �ती हे=टर) ४ या �माणात बागेमLये झाडाVया खाल)ल बाजूVया फांfयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आबंा फळे गोळा क`न 

न]ट करावी व बागेत WवVछता ठेवावी. आबंा फळांचे पावसापासनू संरbण करEयासाठc आबंा फळांना कागद)/ वतNमानप%ापासनू बन�वलेIया �पशoयांचे आवरण घालावे.   

• नवीन लागवड केलेIया आबंा कलमांना पJहल) तीन वषh पाणी देEयाची oयवWथा करावी तसेच जोडाVया खाल) बंुLयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. उ5हाpयात 

पJहIया वषq आठवडयातून दोन वेळा तर दसुDया वषq पंधरा Jदवसातून दोन वेळा व :तसDया वषq मJह5यातून दोन वेळा �rयेक कलमांना ३० dलटर पाणी fयावे.  

• आबंा नवीन लागवडीसाठc :नवडलेIया bे%ातील साफ सफाई क`न sयावी. ए��ल – मे मJह5यात १० x १० मीटर अंतरावर व घन पLदतीने लागवडीसाठc  ५ x ५ मीटर 

अंतरावर १ x १ x १ मीटर आकाराचे खtडे खणून ते चांगल) माती आuण तीन ते चार घमेल) चांगले कुजलेले शेणखत आuण ३ �कलो dसगंल सुपर फॉWफेट या dमvणाने 

भ`न तयार ठेवावेत.  सूचना : अधNवट कुजलेले शेणखत वापरIयास कलमांना वाळवीचा �ादभुाNव होEयाची श=यता असते.  
काजू  नवीन लागवड • काजू नवीन लागवडीसाठc :नवडलेIया b%ेातील साफ सफाई क`न sयावी. ए��ल – मे मJह5यात ७ x ७ मीटर �कंवा ८ x ८ मीटर अंतरावर ०.६ x ०.६ x ०.६ मीटर 

आकाराचे खtडे खणून ते चांगल) माती आuण द)ड ते दोन घमेल) चांगले कुजलेले शेणखत आuण अधाN �कलो dसगंल सुपर फॉWफेट या dमvणाने भ`न तयार ठेवावेत.    
सूचना : अधNवट कुजलेले शेणखत वापरIयास कलमांना वाळवीचा �ादभुाNव होEयाची श=यता असते. 

]चकू  फुलोरा व 

फलधारणा 

• 'चकू �पकामLये फुलकळी पोखरणाDया अळीचा �ादभुाNव Jदसनू येEयाची श=यता असIयाने :नयं%णासाठc इमामे=ट)न बे5झFएट ५ ट=के एस. जी. ४.५ ?ॅम �कंवा 

डेIटामेxीन २.८ ट=के �वाह) १० dम. ल). �कंवा  लॅyबडा सायहॅलोxीन ५ ट=के �वाह) १० dम. ल). �कंवा �ोफेनोफोस ४० ट=के �वाह) १० dम. ल). �ती १० dलटर पाEयात 

या पैकz कोणrयाह) एका कzटकनाशकाची फवारणी ५० ट=के फुले आIयावर एकूण तीन फवारEया एक मJह5याVया अंतराने माचN, ए��ल व मे मLये कराoयात. तसेच 

�कडीVया सवhbणासाठc :नpया रंगाVया �काशसापळा बागेत बसवावा.   

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

• 'चकू नवीन लागवडीसाठc :नवडलेIया bे%ातील साफ सफाई क`न sयावी. ए��ल – मे मJह5यात १० x १० मीटर अंतरावर १ x १ x १ मीटर आकाराचे खtडे खणून ते 

चांगल) माती आuण तीन ते चार घमेल) चांगले कुजलेले शेणखत आuण २.५ �कलो dसगंल सुपर फॉWफेट या dमvणाने भ`न तयार ठेवावेत.    
सूचना : अधNवट कुजलेले शेणखत वापरIयास कलमांना वाळवीचा �ादभुाNव होEयाची श=यता असते. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

फुलोरा • उ5हाळी भMडीवर शMडा व फळे पोखरणाDया अळीचा �ादभुाNव Jदसनू आIयास �कड?Wत फळे न]ट करावीत व :नयं%णासाठc सायपरमेxीन २५ ट=के �वाह) ३ dम .ल). �कंवा 

लॅyबडा सायहॅलोxीन ५ ट=के �वाह) ६ dम .ल). �ती १० dलटर पाEयात dमसळून फवारणी करावी.  

• बा]पीभवनामLये वाढ होत असIयाने, फळबाग रोपवाJटकेस, नवीन लागवड केलेIया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास :नयdमत पाणी देEयाची oयवWथा करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शे^या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांVया शर)राचे तापमान संतुdलत राहEयासाठc जनावरांना ताजे WवVछ व थंड पाणी मुबलक �माणात देEयात यावे.  

• तापमानात वाढ संभवत असIयाने उ]णतेपासनू संरbण करEयासाठc गोTयाचे/कुकुटपालन शेडचे छ;पर गवत, भाताचा पMडा, �कंवा  नारळाVया झावpया यांनी 

झाकून rयावर अ:तउ5हाVयावेळी पाणी पडेल अशी oयवWथा करावी तसेच वारा वाहत असलेIया Jदशेने गोठयाVया / शेडVया  बाजूस पाEयात dभजवलेले बारदान 

�कंवा गोणपाट बांधावे.    

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

सदर कृ"ष स-ला प`aका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील bामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तd स�मतीHया �शफारशीवeन तयार कeन �साfरत करQयात आल*. 

अ]धक मा=हतीसाठg नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराhi शासनाचे कृषी अ]धकार* यांHयाशी संपक�  करावा 
 


