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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  
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"पक अवSथा कृ"ष स-ला   

उ5हाळी भात  फुटवे अव;था  • उ5हाळी भात �पकातील तणाचे ?यव;थापन करावे तसेच �पकास न%ाचा दसुरा ह@ता फुटवे येAयाBया वेळी (पुनलाDगवडीनंतर ३० ते ४० 

Eदवसांनी) हेGटर) ४० �क.Hॅ. न% (८७ �क.Hॅ. युJरया �ती हे.) देAयात यावा. 

• भात खाचरात पाAयाची पातळी ५ ते १० सK. मी. ठेवावी 

भुईमुग  फुलोरा व आMया  • बाOपीभवनामPये वाढ होत असRयाने भुईमुग �पकास जTमनीBया मगदरुानुसार ८ ते १० EदवसांBया अंतराने पाणी दयाव.े  

आंबा फलधारणा 

अव;था 

• सPया आंबा �पकामPये वाटाAयाBया आकाराची फळे येAयाची अव;था असून ढगाळ वातावरण संभवत असRयाने Uयावर तुडतुVयाचा आWण भुर) 

रोगाचा �ादभुाDव होAयाची शGयता असRयामुळे मोहोर संरXण वेळाप%कानुसार पाचवी फवारणी (चौZया फवारणीनंतर १५ EदवसांBया अंतराने) 

डायमेथोएट ३० टGके �वाह) १० Tम. ल) �कंवा लॅ\बडा सायहॅलो]ीन ५ टGके �वाह) ६ Tम. ल). + भुर) रोगाBया _नयं%णासाठ` ५ टGके 

हेGझाकोनॅझोल ५ Tम. ल). �कंवा पाAयात �वरघळणारे ८० टGके गंधक २० Hॅम �_त १० Tलटर पाAयात Tमसळून फवारणी करावी. 

• तापमानातील होणाMया बदलामुळे आंcयाची फळगळ होAयाची शGयता आहे. फळगळ कमी करAयासाठ` फळधारणा झाRयावर पाAयाBया 

उपलcधतेनुसार आंcयाBया झाडास १५० ते २०० Tलटर पाAयाBया ३ ते ४ पाdया १५ EदवसांBया अंतराने दया?यात आWण झाडाBया बंुPयाभोवती 

आBछादनाचा वापर करावा. 

• आंcयाचे उUप5न वाढ�वAयासाठ` व फळांची �त सुधारAयासाठ` फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टGके पोटॅTशयम नायfेटची 

फवारणी करावी.  

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत असRयाने, नारळ बागेत ८ ते १० EदवसांBया अंतराने पाणी देAयाची ?यव;था करावी तसेच आdयामPये ओलावा 

Eटक�वAयासाठ` नारळाBया शKडया पुरा?यात आWण झावdयांचे आBछादन कराव.े 

• नारळावर)ल सhVया भंुiयाBया _नयं%णासाठ` शGय असतील तेवढया अdया कोयतीBया सहाjयाने काढून टाका?यात तसेच खोडावर १ मीटर 

उंचीवर 'गरमीटाBया सहाjयाने १५ ते २० से.मी. खोल _तरपे भोक पाडून UयामPये २० Tम.ल). ३६ टGके मोनोkोटोफॉस �वाह) कmटकनाशक 

नरसाdयाBया सहाjयाने ओतावे आWण भोक TसमKटBया सहाjयाने बंद कराव.े    

'चकू  फलधारणा  • तापमानात वाढ संभवत असRयाने, 'चकू बागेत ८ ते १० EदवसांBया अंतराने पाणी देAयाची ?यव;था करावी 

केळी - • तापमानात वाढ संभवत असRयाने, केळी बागेत ७ ते ८ EदवसांBया अंतराने पाणी देAयाची ?यव;था करावी.   

फुल�पके फुल अव;था • झKडू �पकामPये फुले पूणD उमलRयानंतर फुलांची काढणी करावी. काढणी शGयतो संPयाकाळी करावी व काढलेल) फुले थंड Eठकाणी ठेवावीत. 

• अॅ;टर �पकामPये काढणीस तयार असलेRया फुलांची काढणी करावी. फGत फुलांची तोडणी करावयाची असRयास सकाळी लवकर करावी व पूणD 

झाड फुलदांडासाठ` वापरावयाचे असRयास सायंकाळी झाड छाटून ताबडतोब ;वBछ पाAयामPये ठेवाव.े     

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाEटका 

काढणी अव;था • वेलवगoय भाजीपाला �पकावर फळमाशीचा �ादभुाDव होAयाची शGयता असRयाने माशीBया _नयं%णासाठ` शतेात “रXक” सापळा �_त हेGटर) ४ 

नग या �माणात लावावेत.  

• उ5हाळी हंगामात भKडीची लागवड ४५ x १५ से.मी. अंतरावर करावी. लागवडीBया वेळेस १५ टन शेणखत, ७२  �कलो युJरया, ३१३ �कलो Tसगंल 

सुपर फो;फेट आWण ८३ �कलो \युरेट ऑफ पोटाश �ती हेGटर) खताची मा% sयावी.  

• फळबाग रोपवाEटकेस, नवीन लागवड केलेRया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देAयाची ?यव;था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शdेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पAयासाठ` ;वBछ पाणी पुरवtयाची ?यव;था करावी.  

• EदवसाBया कमाल तापमानात वाढ संभवत असRयाने कhबVयांचे व जनावरांचे उOणतेपासून संरXण कराव.े   

• रानीखेत (मानमोडी) आजारापासून पuयांचे संरXण करAयासाठ` उ5हाळाBया सुvवातीलाच पशु वैदकांBया मागDदशDनाखाल) पuयांना 

रानीखेत (मानमोडी) �_तबंधक लसीकरण कxन yयाव.े 

सदर कृ"ष स-ला पUVका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Wामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तY स�मतीIया �शफारशीवZन तयार कZन �सा[रत कर\यात आल*. 

अ]धक मा=हतीसाठ^ नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ]धकार* यांIयाशी सपंक�  करावा 



 


