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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

@दनांक १८ ते २२ मे, २०१९ पयFत कमाल व Iकमान तापमानात वाढ होRयाची शMयता आहे. @दनांक १८ ते २२ मे, २०१९ पयFत आकाश SनरT राह*ल.  

सामाUय फरक वनWपती SनदXशांक (NDVI) नुसार र/ना0गर* िज-]याम^ये वनWपती SनदXशांक म^यम Wव_पाचा दश�"वRयात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Uयमान SनदXशांक (SPI) नुसार सौcय 

कोरडी िWथती दश�"वRयात आल* आहे. 

  "पक अवWथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का 

पवू�तयार*  

• भात रोपवाट)केसाठ6 गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांग:न ढेकळे फोडावीत आ=ण �ती चौरस मीटर १ �कलो शेणखत जAमनीत Aमसळावे. जAमनीचा उतार 

लCात घेऊन, उंच FनचGयाHया जागी तळाशी १२० सI.मी. व पJृठभागी ९० सI.मी. Kंद)चे, ८ ते १० सI. मी. उंचीचे उतारानुसार योLय Mया लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. 

भईुमगु पMवता   • तयार झालेPया भईुमगु शIगाची काढणी क:न शIगा उRहामTये ४ ते ५ Uदवस वाळवाVयात व वाळलेPया शIगाची सरंWCत Uठकाणी साठवण करावी. 

आंबा फलधारणा 

अवWथा 

 

• काढणी योLय फळांची काढणी ‘नूतन’ झेPयाHया सहाYयाने चौदा आणे (८० ते ८५ ट[के) प[वतेला देठासह सकाळी १० वाजेपय]त �कंवा सTंयाकाळी ४ नंतर Mवर)त 

करावी. यामळेु फळामधील सा[याचे �माण कमी हो^यास मदत होईल. आं_याची फळे काढPयानंतर सावल)मTये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ीHया वेळेस 

करावी. फळे काढणीHया �कमान ८ Uदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी क: नये. 

• आं_यावर)ल काढणी प`चात बरुशीजRय रोगापासनू आंबा फळांचे सरंCण कर^यासाठ6 काढणी नंतर लगेचच फळे ५२ अ.ंसI. तापमानाHया पा^यात १० AमFनटे बडुवनू 

काढावीत व नंतर फळे �पक�व^यासाठ6 ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं कbकण कृषी �वcयापीठाने Aशफारस केलेPया कोरोगोटेड फायबर बॉ[समTये फळे प�कंग करावीत. 

• फळांचे फळमाशीपासनू सरंCण कर^यासाठ6 �वcयापीठाने Aशफारस केलेले “रCक फळमाशी सापळा” �ती हे[टर) ४ या �माणात बागेमTये झाडाHया खाल)ल बाजHूया 

फांcयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा क:न नJट करावी व बागेत fवHछता ठेवावी.    

आंबा व 

काज ू 

- • तापमानात होणार) वाढ आ=ण दपुारHया आhiतेत होणार) घट यामळेु, नवीन लागवड केलेPया आंबा व काज ूकलमांना ४ ते ५ UदवसांHया अंतराने पाणी दे^याची Vयवfथा 

करावी. 

• पावसाHया सKुवातीला आंबा आ=ण काज ूझाडांना खोड�कडीचा �ादभुाiव हो^याची श[यता असत.े ह) कjड झाडाची साल पोख:न आतील गाभा खात.े खोड�कडीचा �ादभुाiव 

Uदसनू आPयास Fनयं%णासाठ6 १५ एम. एम. पटाशीHया सहाYयाने �ादAुभiत साल कडून झाडातील खोड �कडीला बाहेर काढून माKन टाकावे. नंतर हा भाग 

[लोरपायर)फॉस २० ट[के �वाह) ५ Aम. ल). �ती १ Aलटर या �माणात hावण तयार क:न �ादAुभiत भाग hावणाने चांगला Aभजवावा �कंवा [लोरपायर)फॉस २० ट[के 

�वाह) १० Aम. ल). + ५० Aम.ल). रॉकेल खोडकjडीHया FछhामTये ओतावे. 

सपुार* - • तापमानात होणार) वाढ आ=ण दपुारHया आhiतेत होणार) घट यामुळे, सपुार) बागेत ४ त े५ UदवसांHया अतंराने पाणी दे^याची Vयवfथा करावी. 

• कोळेरोगाHया यशfवी Fनयं%णासाठ6 ०.३ ट[के एAलएट (फॉAसट)ल एल ८० ट[के पा^यात Aमसळणार) पावडर ३ nम �ती १ Aलटर पा^यात) या  बरुशीनाशकाचे hावण 

सपुार) झाडांना मुळावाटे पाच हoMयात दे^यात यावे. यासाठ6 सुपार) झाडाची अRन घेणार) दोन मळेु Fनवडून Mयाची टोके कापनू pयावीत. वर)ल �माणे बुरशीनाशकाचे 

hावण तयार क:न �Mयेकj १०० Aम. ल). या �माणात दोन oलािfटक �पशVयात भ:न कापलेल) मळेु �पशवीत Vयविfथत बडुवनू �पशVया मळुाला बांधनू pयाVयात. 

सदरचे बरुशीनाशक पावसाळा सKु हो^यापूवr cयावे. 

नारळ - • तापमानात होणार) वाढ आ=ण दपुारHया आhiतेत होणार) घट यामुळे, नारळ बागेत ५ ते ६ UदवसांHया अतंराने पाणी दे^याची Vयवfथा करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

रोपवाट*का  • खर)प हंगामासाठ6 वांगी, Aमरची आ=ण टोमेटो भाजीपाला �पकाची रोपे तयार कर^याकsरता ३ मी. लांब X १ मी. Kंद X १५ से.मी. उंचीHया गाद)वाuयावर �ती चौरस 

मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ nॅम युsरया, १०० nॅम Aसगंल सुपर फॉfफेट व २५ nॅम wयुरेट ओफ पोटेश Aमसळून पा^याची उपल_धता असPयास भाजीपाला $बयाणांची 

पेरणी करावी. पेरणीपूवr $बया^यास ३ nॅम �ती �कलो �माणे थायरम बुरशीनाशक चोळावे.तसेच रोपांचे मर रोगापासनू संरCण कर^यासाठ6 पेरणीपवूr ३ ते ४ Uदवस 

वाuयावर १ ट[का बोडxAमyणाची Aभजवण करावी. 

• तापमानात होणार) वाढ आ=ण दपुारHया होणार) घट यामळेु,  फळबाग रोपवाट)केस पाणी दे^याची Vयवfथा करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेiया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांHया शर)राचे तापमान सतुंAलत राह^यासाठ6 जनावरांना ताजे fवHछ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे^यात यावे तसेच उJणतेचा दाह कमी कर^यासाठ6 वरैणीवर 

१ ट[के गुळपाणी आ=ण ०.५ ट[के मीठ यांचे fवतं% hावण क:न Aशपंडावे. 

• तापमानात वाढ सभंवत असPयाने उJणतेपासनू सरंCण कर^यासाठ6 गोzयाचे/कुकुटपालन शेडचे छoपर गवत, भाताचा पIडा, �कंवा नारळाHया झाव|या यांनी झाकून 

Mयावर अFतउRहाHयावेळी पाणी पडेल अशी Vयवfथा करावी तसेच वारा वाहत असलेPया Uदशेने गोठयाHया / शेडHया  बाजसू पा^यात Aभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट 

बांधावे.    

• जनावरांना फGया रोगावर �FतबधंाMमक उपाय wहणनू पश ुवcैय�कय अ'धकार) सPPयाने सवiजनावरांना लसीकरण क:न pयावे.  

सदर कृ"ष स-ला पjkका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील lामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तm स�मतीJया �शफारशीव_न तयार क_न �साnरत करRयात आल*. 

अ0धक मा@हतीसाठo नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराpq शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी सपंक�  करावा 
 


