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मागील हवामान आठवडा सारांश 

(?दनांक १३/०३/२०१९ ते १९/०३/२०१९) हवामानाचे घटक 
हवामान पवूा�नमुान  

(?दनांक २०/०३/२०१९ सकाळी ८:३० पासून २४/०३/२०१९ सकाळी 
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४.८  ५.२  ५.२  ४.३  ४.०  ४.२  - वाPयाचा वेग (Jकमी/तास) १५ ११ १७ २० १८ 
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पाऊस (�ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (�ममी) १/१/२०१८ पासनू आजपयGत पाऊस (�ममी) गे-या वषQचा 

०.०    ०.०    ३०७१.८   

हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

?दनांक २० ते २४  माच�,२०१९ पयGत वाPयाचा वेगात वाढ होSयाची शNयता आहे.  

सामाTय फरक वनVपती WनदXशांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-]याम^ये वनVपती WनदXशांक चांग-या Vव_पाचा दश�"वSयात आला आहे तसेच �मा�णत 

पज�Tयमान WनदXशांक (SPI) नसुार र/ना0गर* िज-]याम^ये म^यम ओलावा िVथती दश�"वSयात आल* आहे. 
"पक अवVथा कृ"ष स-ला   

भईुमगु श2गा अव3था • भईुमगु �पकावर 6ट8का रोगाचा �ादभुा:व 6दसनू येत अस=यास >नयं%णासाठA १ ट8का बोडCDमEण �कंवा ०.२ ट8के मॅGकोझेब �कंवा ०.१ ट8का 

काबIGडाझीम यापैकK एका बुरशीनाशकाची  फवारणी १० 6दवसांMया अतंराने तीन वेळा करावी. 

• बाOपीभवनामPये वाढ होत अस=याने भईुमगु �पकास जDमनीMया मगदरुानुसार ८ ते १० 6दवसांMया अतंराने पाणी दयावे.  

आंबा फलधारणा 

अव3था 

 

 

• आंबा �पकामPये भरु) रोगाचा �ादभुा:व 6दसनू आ=यास >नयं%णासाठA ५ ट8के हे8झाकोनॅझोल ५ Dम. ल). �कंवा पाUयात Dमसळणारे ८० ट8के गंधक �>त 

Dलटर २० Vॅम �>त १० Dलटर पाUयात Dमसळून फवारणी करावी. 

• आंWयाचे उXपGन वाढ�वUयासाठA व फळांची �त सधुारUयासाठA फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ ट8के पोटॅDशयम नायYेटची फवारणी 

करावी.  

• तापमानातील होणाZया बदलामुळे आंWयाची फळगळ होUयाची श8यता आहे. फळगळ कमी करUयासाठA फळधारणा झा=यावर पाUयाMया उपलWधतेनुसार 

आंWयाMया झाडास १५० ते २०० Dलटर पाUयाMया ३ ते ४ पा[या १५ 6दवसांMया अतंराने दया\यात आ]ण झाडाMया बुPंयाभोवती आMछादनाचा वापर 

करावा. 

• पढु)ल पाचह) 6दवस वाZयाचा वेग जा3त अस=याने नवीन लागवड केले=या कलमांना काठAचा आधार _यावा. 

काज ू फलधारणा व 

प8वता 

• काजमूPये फळावर फुल�कडीचा �ादभुा:व होUयाची श8यता आहे. �ादभुा:व 6दसनू आ=यास >नयं%णासाठA ि3पनोसॅड ४५ ट8के �वाह) २.५ Dम. ल). �कंवा 

थायेमेथॉ8झाम २५ ट8के २ Vॅम �>त १० Dल. पाUयात Dमसळून फवारणी करावी.(सदर कKटकनाशकास लेबल 8लेम नाह)त) 

• काज ू�पकामPये काह) 6ठकाणी काढणी योdय बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले=या $बया बeडापासनू वेग[या कfन $बया उGहामPये ७ ते ८ 6दवस 

वाळवा\यात. तसेच �व_यापीठाने Dशफारस के=या�माणे काज ूबeडापासनू �व�वध 6टकाव ूपदाथ: तयार करावेत.   

• पढु)ल पाचह) 6दवस वाZयाचा वेग जा3त अस=याने नवीन लागवड केले=या कलमांना काठAचा आधार _यावा. 

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत अस=याने, नारळ बागेत ५ ते ६ 6दवसांMया अतंराने पाणी देUयाची \यव3था करावी तसेच आ[यामPये ओलावा 6टक�वUयासाठA 

नारळाMया श2डया परुा\यात आ]ण झाव[यांचे आMछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले=या नारळाMया रोपांना काठAचा आधार दयावा तसेच कडक उGहामुळे पाने करप ूनयेत hहणनू प6हल) दोन वषI रोपांना वfन सावल) 

करावी. 

सपुार)  - • तापमानात वाढ सभंवत अस=याने, सपुार) बागेत ४ ते ५ 6दवसांMया अतंराने पाणी देUयाची \यव3था करावी.  

मसाले �पके  काढणी • काळीDमर)Mया घोसातील १ ते २ दाणे �पवळे �कंवा तांबडे लाल होताच Dमर)ची काढणी करावी व दसुZया 6दवशी Dमर)चे दाणे घोसापासनू वेगळे कfन 

बांबMूया करंडीत �कंवा मलमलMया कापडात भfन उकळXया पाUयात एक Dम>नटे बडुवावेत व उGहामPये ३ ते ४ 6दवस चांगले वाळवावे. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा6टका 

फलधारणा • उGहाळी भ2डी �पकाचे तडुतkुयापासनू >नयं%ण करUयासाठA पेरणीनंतर १० ते १५ 6दवसांनी फोरेट १० जी १० �कलो �ती हे8टर) या �माणात झाडाभोवती 

मातीत Dमसळावे. �कडV3त श2ड/े पाने नOट करावीत. शेतामPये �पव[या 'चकट कागदाMया साप[याचा वापर करावा.    

• टोमॅटो, वांगी, Dमरची �पकावर पांढर) माशी, तुडतडु,े मावा �कडींचा �ादभुा:व 6दसनू आ=यास >नयं%णासाठA मॅलेथीऑन २० Dम.ल). �कंवा डायमेथोएट १५ 

Dम.ल). १० Dलटर पाUयात Dमसळून १०-१५ 6दवसाMया अतंराने फवारणी करावी. 

• फळबाग रोपवा6टकेस, नवीन लागवड केले=या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देUयाची \यव3था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शे[या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पUयासाठA 3वMछ पाUयाची \यव3था करावी तसेच गोlयामPये हवा खेळती राह)ल याची काळजी mयावी. 

• 6दवसाMया कमाल तापमानात वाढ संभवत अस=याने कeबkयांचे व जनावरांचे उOणतेपासनू संरnण करावे.   

• पश ुवदैकांMया माग:दश:नाखाल) पoयांना रानीखेत �>तबधंक लसीकरण कfन mयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पdeका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील fामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तh स�मतीKया �शफारशीव_न तयार क_न �साiरत करSयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठj नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महाराkl शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी सपंक�  करावा 
 


