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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

>दनांक १८ त े२२ मे, २०१९ पयDत कमाल व Gकमान तापमानात वाढ होPयाची शKयता आहे. >दनांक १८ ते २२ मे, २०१९ पयDत आकाश QनरR राह*ल.  

  "पक अवSथा कृ"ष स-ला   

उVहाळी भात पKवता  • तयार झाले5या भात �पकाची सकाळी ‘वैभव” �व;याने ज=मनीलगत कापणी क?न मळणी क?न २ ते ३ उAहे देऊन धाAय वाळवाव.े 

खर*प भात  रोपवाट*का 

पवू�तयार*  

• भात रोपवाट)केसाठF गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांग?न ढेकळे फोडावीत आIण �ती चौरस मीटर १ �कलो शणेखत ज=मनीत =मसळाव.े ज=मनीचा 

उतार लLात घेऊन, उंच NनचOयाPया जागी तळाशी १२० सQ.मी. व पRृठभागी ९० सQ.मी. Sंद)चे, ८ ते १० सQ. मी. उंचीचे उतारानुसार योTय Uया लांबीचे गाद)वाफे 

तयार करावेत. 

आंबा फलधारणा 

अवSथा 

 

• काढणी योTय फळांची काढणी ‘नूतन’ झ5ेयाPया सहाWयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टYके) पYवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपय[त �कंवा सं\याकाळी ४ नंतर 

Uवर)त करावी. यामुळे फळामधील साYयाचे �माण कमी हो]यास मदत होईल. आं^याची फळे काढ5यानंतर सावल)म\ये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक 

रा%ीPया वेळेस करावी. फळे काढणीPया �कमान ८ _दवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी क? नये. 

• आं^यावर)ल काढणी प`चात बुरशीजAय रोगापासून आंबा फळांचे संरLण कर]यासाठF काढणी नंतर लगेचच फळे ५२ अं.सQ. तापमानाPया पा]यात १० =मNनटे 

बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�व]यासाठF ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कbकण कृषी �वcयापीठाने =शफारस केले5या कोरोगोटेड फायबर बॉYसम\ये फळे 

प�कंग करावीत. 

• फळांचे फळमाशीपासून संरLण कर]यासाठF �वcयापीठाने =शफारस केलेले “रLक फळमाशी सापळा” �ती हेYटर) ४ या �माणात बागेम\ये झाडाPया खाल)ल 

बाजूPया फांcयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा क?न नRट करावी व बागेत eवPछता ठेवावी. 

• तापमानात होणार) वाढ आIण दपुारPया आghतेत होणार) घट यामळेु, नवीन लागवड केले5या आंबा कलमांना ४ ते ५ _दवसांPया अंतराने पाणी दे]याची iयवeथा 

करावी. 

• पावसाPया सुSवातीला आंबा झाडांना खोड�कडीचा �ादभुाhव हो]याची शYयता असत.े ह) कjड झाडाची साल पोख?न आतील गाभा खात.े खोड�कडीचा �ादभुाhव 

_दसून आ5यास Nनयं%णासाठF १५ एम. एम. पटाशीPया सहाWयाने �ाद=ुभhत साल कडून झाडातील खोड �कडीला बाहेर काढून माSन टाकाव.े नंतर हा भाग 

Yलोरपायर)फॉस २० टYके �वाह) ५ =म. ल). �ती १ =लटर या �माणात gावण तयार क?न �ाद=ुभhत भाग gावणाने चांगला =भजवावा �कंवा Yलोरपायर)फॉस 

२० टYके �वाह) १० =म. ल). + ५० =म.ल). रॉकेल खोडकjडीPया Nछgाम\ये ओताव.े 

नारळ - • तापमानात होणार) वाढ आIण दपुारPया आghतेत होणार) घट यामुळे, नारळ बागेत ५ ते ६ _दवसांPया अंतराने पाणी दे]याची iयवeथा करावी. 

\चकू  - • तापमानात होणार) वाढ आIण दपुारPया आghतेत होणार) घट यामुळे, नवीन लागवड केले5या 'चकू कलमांना ४ ते ५ _दवसांPया अंतराने पाणी दे]याची 

iयवeथा करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

रोपवाट*का  • खर)प हंगामासाठF वांगी, =मरची आIण टोमेटो भाजीपाला �पकाची रोपे तयार कर]याकnरता ३ मी. लांब X १ मी. Sंद X १५ से.मी. उंचीPया गाद)वाpयावर �ती 

चौरस मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ qॅम युnरया, १०० qॅम =सगंल सुपर फॉeफेट व २५ qॅम sयुरेट ओफ पोटेश =मसळून पा]याची उपल^धता अस5यास 

भाजीपाला $बयाणांची पेरणी करावी. पेरणीपूवt $बया]यास ३ qॅम �ती �कलो �माणे थायरम बुरशीनाशक चोळाव.ेतसेच रोपांचे मर रोगापासून संरLण 

कर]यासाठF पेरणीपूवt ३ ते ४ _दवस वाpयावर १ टYका बोडu=मvणाची =भजवण करावी. 

• तापमानात होणार) वाढ आIण दपुारPया होणार) घट यामुळे,  फळबाग रोपवाट)केस पाणी दे]याची iयवeथा करावी. 

दभुती जनावरे/ 

श]ेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांPया शर)राचे तापमान संतु=लत राह]यासाठF जनावरांना ताजे eवPछ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे]यात यावे तसेच उRणतेचा दाह कमी कर]यासाठF 

वैरणीवर १ टYके गुळपाणी आIण ०.५ टYके मीठ यांचे eवतं% gावण क?न =शपंडाव.े 

• तापमानात वाढ संभवत अस5याने उRणतेपासून संरLण कर]यासाठF गोwयाच/ेकुकुटपालन शडेचे छyपर गवत, भाताचा पQडा, �कंवा नारळाPया झाव;या यांनी 

झाकून Uयावर अNतउAहाPयावेळी पाणी पडले अशी iयवeथा करावी तसेच वारा वाहत असले5या _दशनेे गोठयाPया / शडेPया  बाजूस पा]यात =भजवलेले बारदान 

�कंवा गोणपाट बांधाव.े    

• जनावरांना फOया रोगावर �NतबंधाUमक उपाय sहणून पशु वैcय�कय अ'धकार) स55याने सवhजनावरांना लसीकरण क?न zयाव.े  

सदर कृ"ष स-ला प^_का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील `ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तb स�मतीHया �शफारशीवcन तयार कcन �साdरत करPयात आल*. 

अ\धक मा>हतीसाठe नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराfg शासनाचे कृषी अ\धकार* यांHयाशी संपक�  करावा 
 


