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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

@दनांक २३ ते २७ माच�,२०१९ पयHत वाPयाचा वेगात ६ ते १८ Jक.मी.  पयHत वाढ होSयाची शNयता आहे.  

सामाTय फरक वनVपती WनदXशांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-]याम^ये वनVपती WनदXशांक म^यम Vव_पाचा दश�"वSयात आला आहे.  
"पक अवVथा कृ"ष स-ला   

भईुमगु श1गा अव2था • भईुमगु �पकावर तांबेरा रोगाचा �ादभुा8व 9दसनू येत अस;यास <नयं%णासाठ? ०.२५ टAके मॅCकोझेब बरुशीनाशकाची फवारणी करावी व रोगाची तीFता पाहून  

१५ 9दवसांHया अतंराने फवारणी कराIयात. 

• बाJपीभवनामKये वाढ होत अस;याने भईुमगु �पकास जNमनीHया मगदरुानुसार ८ ते १० 9दवसांHया अतंराने पाणी दयावे.  

आंबा फलधारणा 

अव2था 

(गोट) ते  

सपुार) 

अव2था) 

 

• आंRयाचे उSपCन वाढ�वTयासाठ? व फळांची �त सधुारTयासाठ? फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टAके पोटॅNशयम नायWेटची फवारणी करावी.  

• तापमानातील होणाXया बदलामळेु आंRयाची फळगळ होTयाची शAयता आहे. फळगळ कमी करTयासाठ? फळधारणा झा;यावर पाTयाHया उपलRधतेनुसार 

आंRयाHया झाडास १५० ते २०० Nलटर पाTयाHया ३ ते ४ पाYया १५ 9दवसांHया अतंराने दयाIयात आZण झाडाHया बुKंयाभोवती आHछादनाचा वापर करावा. 

• फळे गोट) आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन फळामधील साका आZण फळमाशीपासनू सरं\ण करTयासाठ? २५ x २० आकाराची बटर पेपर 

�कंवा कागद) �पशवी लावावी. 

• पढु)ल पाचह) 9दवस वाXयाचा वेग जा2त अस;याने नवीन लागवड केले;या कलमांना काठ?चा आधार ^यावा. 

• तापमानात वाढ सभंवत अस;याने, कलमांHया आYयातील पाTयाचे बाJपीभवन कमी होTयासाठ? वाळलेले गवत, पालापाचोळा �कंवा पोल)थीनचे आHछादन 

करावे तसेच पाणी देTयाची Iयव2था करावी. 

काज ू फलधारणा व 

पAवता 

• काज ू�पकामKये काह) 9ठकाणी काढणी यो_य बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले;या $बया ब`डापासनू वेगYया कaन $बया उCहामKये ७ ते ८ 9दवस 

वाळवाIयात. तसेच �व^यापीठाने Nशफारस के;या�माणे काज ूब`डापासनू �व�वध 9टकाव ूपदाथ8 तयार करावेत.   

• पढु)ल पाचह) 9दवस वाXयाचा वेग जा2त अस;याने नवीन लागवड केले;या कलमांना काठ?चा आधार ^यावा. 

• तापमानात वाढ सभंवत अस;याने, कलमांHया आYयातील पाTयाचे बाJपीभवन कमी होTयासाठ? वाळलेले गवत, पालापाचोळा �कंवा पोल)थीनचे आHछादन 

करावे तसेच पाणी देTयाची Iयव2था करावी. 

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत अस;याने, नारळ बागेत ५ ते ६ 9दवसांHया अतंराने पाणी देTयाची Iयव2था करावी तसेच आYयामKये ओलावा 9टक�वTयासाठ? 

नारळाHया श1डया परुाIयात आZण झावYयांचे आHछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले;या नारळाHया रोपांना काठ?चा आधार दयावा तसेच कडक उCहामळेु पाने करप ूनयेत dहणनू प9हल) दोन वषe रोपांना वaन सावल) 

करावी. 

सपुार)  - • तापमानात वाढ सभंवत अस;याने, सपुार) बागेत ४ ते ५ 9दवसांHया अतंराने पाणी देTयाची Iयव2था करावी.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा9टका 

फलधारणा • उCहाळी भ1डी �पकाचे तडुतgुयापासनू <नयं%ण करTयासाठ? पेरणीनंतर १० ते १५ 9दवसांनी फोरेट १० जी १० �कलो �ती हेAटर) या �माणात झाडाभोवती 

मातीत Nमसळावे. �कडh2त श1ड/े पाने नJट करावीत. शेतामKये �पवYया 'चकट कागदाHया सापYयाचा वापर करावा.    

• टोमॅटो, वांगी, Nमरची �पकावर पांढर) माशी, तुडतडु,े मावा �कडींचा �ादभुा8व 9दसनू आ;यास <नयं%णासाठ? मॅलेथीऑन २० Nम.ल) �कंवा डायमेथोएट १५ 

Nम.ल). १० Nलटर पाTयात Nमसळून १०-१५ 9दवसांHया अतंराने फवारणी करावी. 

• फळबाग रोपवा9टकेस, नवीन लागवड केले;या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देTयाची Iयव2था करावी. 

• फळबाग रोपवा9टकेतील गवत काढून 2वHछता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठ? सावल) करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शेYया/ 

कुकुटपालन 

- • उJणतेपासनू जनावरांचे संर\ण करTयाकiरता दपुारHया वेळी जनावरांHया अगंावर थडं पाणी Nशपंडावे Sयामळेु शर)राचे तापमान कमी होTयास मदत होईल. 

• जनावरांHया शर)राचे तापमान सतुंNलत राहTयासाठ? जनावरांना ताजे 2वHछ पाणी ४ ते ५ वेळेस पाजावे तसेच उJणतेचा ताण कमी करTयासाठ? 

वरैणीवर १ टAके  गुळपाणी आZण ०.५ टAके मीठ यांचे 2वतं% jावण कaन Nशपंडावे.  

• 9दवसाHया कमाल तापमानात वाढ संभवत अस;याने क`बgयांचे व जनावरांचे उJणतेपासनू संर\ण करावे.   

• पश ुवदैकांHया माग8दश8नाखाल) पkयांना रानीखेत �<तबधंक लसीकरण कaन lयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पabका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील cामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तe स�मतीKया �शफारशीव_न तयार क_न �साfरत करSयात आल*. 

अ0धक मा@हतीसाठg नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महाराhi शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी सपंक�  करावा 
 


