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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

?दनांक १६ ते २० माच�,२०१९ पयGत सापेO आ��तेमRये घट सभंवते. 

सामाSय फरक वनUपती VनदWशांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-\यामRये वनUपती VनदWशांक चांग-या Uव]पाचा दश�"व^यात आला आहे तसेच �मा�णत 

पज�Sयमान VनदWशांक (SPI) नसुार र/ना0गर* िज-\यामRये मRयम ओलावा िUथती दश�"व^यात आल* आहे. 
"पक अवUथा कृ�ष स5ला   

आंबा फलधारणा 

अव8था 

 

 

• आंबा �पकाम:ये भरु) रोगाचा �ादभुा=व >दसनू आ5यास ?नयं%णासाठA ५ टCके हेCझाकोनॅझोल ५ Gम. ल). �कंवा पाHयात Gमसळणारे ८० टCके गंधक 

�?त Gलटर २० Jॅम �?त १० �लटर पाHयात Gमसळून फवारणी करावी. 

• तापमानातील होणाLया बदलामळेु आंMयाची फळगळ होHयाची शCयता आहे. फळगळ कमी करHयासाठA फळधारणा झा5यावर पाHयाNया 

उपलMधतेनुसार आंMयाNया झाडास १५० ते २०० Gलटर पाHयाNया ३ ते ४ पाOया १५ >दवसांNया अतंराने दयाPयात आQण झाडाNया बु:ंयाभोवती 

आNछादनाचा वापर करावा. 

• फळ वाटाणा आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन, फळामधील साका आQण फळमाशीपासनू सरंTण करHयासाठA २५ x २० आकाराची बटर 

पेपर �कंवा कागद) �पशवी लावावी. 

काज ू फलधारणा व 

पCवता  

• काजमू:ये फळावर फुल�कडीचा �ादभुा=व होHयाची शCयता आहे. �ादभुा=व >दसनू आ5यास ?नयं%णासाठA ि8पनोसॅड ४५ टCके �वाह) २.५ Gम. ल). �कंवा 

थायेमेथॉCझाम २५ टCके २ Jॅम �?त १० �ल. पा^यात �मसळून फवारणी करावी.(सदर कYटकनाशकास लेबल Cलेम नाह)त) 

• काज ू�पकाम:ये काह) >ठकाणी काढणी यो\य बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले5या $बया ब]डापासनू वेगOया क^न $बया उ_हाम:ये ७ ते ८ >दवस 

वाळवाPयात. तसेच �व`यापीठाने Gशफारस के5या�माणे काज ूब]डापासनू �व�वध >टकाव ूपदाथ= तयार करावेत.   

नारळ - • तापमानात वाढ सभंवत अस5याने, नारळ बागेत ५ ते ६ >दवसांNया अतंराने पाणी देHयाची Pयव8था करावी तसेच आOयाम:ये ओलावा 

>टक�वHयासाठA नारळाNया शbडया परुाPयात आQण झावOयांचे आNछादन करावे. 

सपुार)  - • तापमानात वाढ सभंवत अस5याने, सपुार) बागेत ४ ते ५ >दवसांNया अतंराने पाणी देHयाची Pयव8था करावी.  

मसाले �पके  काढणी  • तीन वषc वयाNया दाल'चनीNया कलमाNया साल)ची प>हल) काढणी करावी व पढेु एक ते दोन वषा=नंतर तयार फां`याची काढणी करावी. झाड 

जGमनीपासनू २० ते २५ से.मी. अतंरावर तोडावे. कापले5या फां`यावर)ल तप�कर) रंगाची साल काढून साल)चे पeे काढले5या काfयावर पु_हा बांधनू 

तसेच पाने काढून सावल)त ४ ते ६ >दवस वाळवावीत व gयानंतर सदर साल उ_हात दोन तास वाळवनू हवाबदं डMयात साठवावी. कापले5या 

भागाखालनू येणाLया नवीन फां`या (४ ते ५ फां`या) १ ते १.२५ मीटर लांबी व १ ते २ से.मी. जाडीNया आQण खाकY रंगाNया झा5यावर पढु)ल तोडणी 

करावी. तोडणी करताना फां`यावर दोन पेर ठेवावेत. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा>टका 

फलधारणा • उ_हाळी भbडी �पकास गरजेनुसार पाणी देHयाची Pयव8था करावी.  

• वांगी �पकावर शbडा व फळे पोखरणाLया अळीचा �ादभुा=व >दसनू आ5यास �कडJ8त शbडे व फळे जमा क^न नiट करावीत व फेनPहलरेट १० Gमल) १० 

Gलटर पाHयात Gमसळून फवारणी करावी. 

• वांगी �पकाची काढणी फळे चमकदार व कोवळी असताना करावी. Gमरची �पकाम:ये तयार >हरPया Gमरचीची काढणी करावी. 

• फळबाग रोपवा>टकेस, नवीन लागवड केले5या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देHयाची Pयव8था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेOया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पHयासाठA 8वNछ पाणी परुवfयाची Pयव8था करावी.  

• >दवसाNया कमाल तापमानात वाढ संभवत अस5याने क]बjयांचे व जनावरांचे उiणतेपासनू संरTण करावे.   

• दभुgया जनावरांना १ ते १.५ �कलो खुराक, १५ ते २० �कलो >हरवी वरैण व ४ ते ५ �कलो वाळलेल) वैरण �ती >दन `यावी.  

• सव=साधारण एका शेळीस ३०० Jॅम खरुाक, ३ ते ४ �कलो >हरवी वरैण व २ ते २.५ �कलो वाळलेल) वैरण �ती >दन `यावी. 

सदर कृ�ष स5ला प$%का डॉ. बाळासाहेब सावतं क]कण कृ�ष �व`यापीठ, दापोल) येथील Jामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तl सGमतीNया Gशफारशीव^न तयार क^न �साmरत करHयात आल). 

अ'धक मा>हतीसाठA नजीकNया कृषी �व`यापीठाचे कb n �कंवा महाराio शासनाचे कृषी अ'धकार) यांNयाशी सपंक=  करावा 
 


