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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

=दनांक २३ ते २७ ए"�ल, २०१९ पयEत कमाल व Gकमान तापमानात वाढ होQयाची शKयता आहे.  

  "पक अवRथा कृ"ष स-ला   

उUहाळी भात दाणे भरणे अवRथा • उ3हाळी भात �पक दाणे भर9या:या अव;थेत अस=याने शतेात पा9याची पातळी ५ स@. मी. पयAत ठेवावी. 

आंबा फलधारणा अवRथा 

(अंडाकृती ते पKवता 

अवRथा) 

 

• आDAतेत होणार) घट व तापमानात होणार) वाढ यामुळे काढणी योHय फळांची काढणी ‘नूतन’ झ=ेया:या सहाKयाने चौदा आणे (८० 

ते ८५ टNके) पNवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयQत �कंवा संRयाकाळी ४ नंतर Sवर)त करावी. यामुळे फळामधील साNयाचे �माण 

कमी हो9यास मदत होईल. आंTयाची फळे काढ=यानंतर सावल)मRये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ी:या वेळेस करावी. 

फळे काढणी:या �कमान ८ Vदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी कW नये. 

• आंTयावर)ल काढणी पXचात बुरशीज3य रोगापासून आंबा फळांचे संरYण कर9यासाठZ काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o स@. 

तापमाना:या पा9यात १० [म\नटे बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�व9यासाठZ ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत क^कण कृषी 

�व_यापीठाने [शफारस केले=या कोरोगोटेड फायबर बॉNसमRये फळे प�कंग करावीत.   

• आंबा फळांचे फळमाशीपासून संरYण कर9यासाठZ �व_यापीठाने [शफारस केलेले “रYक फळमाशी सापळा” �ती हेNटर) ४ या 

�माणात बागेमRये झाडा:या खाल)ल बाजू:या फां_यावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा कWन नbट करावी व बागेत 

;व:छता ठेवावी.  

• बाbपीभवनामRये वाढ होत अस=याने, नवीन लागवड केले=या आंबा कलमांना पVहल) तीन वषd पाणी दे9याची eयव;था करावी 

तसेच बुंRयाभोवती आ:छादनाचा वापर करावा. 

नारळ फलधारणा • बाbपीभवनामRये वाढ होत अस=याने, नारळ बागेत ५ ते ६ Vदवसां:या अंतराने पाणी दे9याची eयव;था करावी तसेच आfयामRये 

ओलावा Vटक�व9यासाठZ नारळा:या श@डया पुराeयात आhण झावfयांचे आ:छादन कराव.े 

• नारळावर)ल ग@डाभंुगा या �कडी:या \नयं%णासाठZ नारळ बागेमRये शणेखता:या खiयात अfयांना मार9यासाठZ दर दोन मVह3यांनी 

Nलोरोपायर)फॉस २० [मल) �\त १० [लटर पा9यात [मसळून फवाराव.े 

Zचकू  फुलोरा व 

फलधारणा 

• 'चकू बागेतील �कडj;त तसेच गळलेल) सवA फळे गोळा कWन जाळून नbट करावीत आhण बाग ;व:छ ठेवावी. 

• बाbपीभवनामRये वाढ होत अस=याने, 'चकू बागेत ५ ते ६ Vदवसां:या अंतराने पाणी दे9याची eयव;था करावी तसेच बुंRयाभोवती 

आ:छादनाचा वापर करावा. 

भाजीपाला/ 

फळबाग रोपवा=टका 

फुलोरा • बाbपीभवनामRये वाढ होत अस=याने, फळबाग रोपवाVटकेस, नवीन लागवड केले=या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास \नय[मत 

पाणी दे9याची eयव;था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

श[ेया/ कुकुटपालन 

- • जनावरां:या शर)राचे तापमान संतु[लत राह9यासाठZ जनावरांना ताजे ;व:छ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे9यात यावे 

तसेच उbणतेचा दाह कमी कर9यासाठZ वैरणीवर १ टNके गुळपाणी आhण ०.५ टNके मीठ यांचे ;वतं% Dावण कWन 

[शपंडाव.े 

• तापमानात वाढ संभवत अस=याने उbणतेपासून संरYण कर9यासाठZ गोlयाच/ेकुकुटपालन शडेचे छmपर गवत, भाताचा प@डा, 

�कंवा नारळा:या झावfया यांनी झाकून Sयावर अ\तउ3हा:यावेळी पाणी पडले अशी eयव;था करावी तसेच वारा वाहत 

असले=या Vदशनेे गोठया:या / शडे:या  बाजूस पा9यात [भजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधाव.े    

• कुकुटपालन शडे मRये पा9याची भांडी वाढवावी व �प9यासाठZ ;व:छ आhण थंड पा9याची मुबलक �माणात दे9यात याव.े तसेच 

खा_य सकाळी �कंवा संRयाकाळ:या वेळेस दे9यात याव.े 

• पशु वै_यकां:या मागAदशAनाखाल) शेfयांना देवी रोग �\तबंधक लसीकरण कWन nयाव.े 

सदर कृ"ष स-ला प]^का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील _ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तa स�मतीHया �शफारशीवbन तयार कbन �साcरत 

करQयात आल*. 

अZधक मा=हतीसाठd नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराef शासनाचे कृषी अZधकार* यांHयाशी संपक�  करावा 
 


