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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

?दनांक २७ ते ३१ माच�, २०१९ पयGत कमाल व Jकमान तापमानात 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 अव1था कृ�ष स3ला   

भुईमगु श5गा अव1था • बा7पीभवनाम9ये वाढ होत अस3याने भुईमगु �पकास ज>मनी?या मगदरुानुसार ८ ते १० @दवसां?या अंतराने पाणी दयावे.  

आबंा फलधारणा 

अव1था 

(गोट) ते  सुपार) 

अव1था) 

 

• झाडांचे वाढHया उIहापासनू संरKण करLयासाठN झाडा?या बंु9याला बोडO पे1ट (१ टPके) लावावी. 

• आQंयाचे उHपIन वाढ�वLयासाठN व फळांची �त सधुारLयासाठN फळे गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टPके पोटॅ>शयम नायUेटची फवारणी करावी.  

• तापमानातील होणाVया बदलामुळे आQंयाची फळगळ होLयाची शPयता आहे. फळगळ कमी करLयासाठN फळधारणा झा3यावर पाLया?या उपलQधतेनुसार आQंया?या 

झाडास १५० ते २०० >लटर पाLया?या ३ ते ४ पाWया १५ @दवसां?या अंतराने दयाXयात आYण झाडा?या बंु9याभोवती आ?छादनाचा वापर करावा. 

• आबंा फळांचे फळमाशी पासनू संरKण करLयासाठN �व[यापीठाने >शफारस केलेले “रKक फळमाशी सापळा” �ती हेPटर) ४ या �माणात बागेम9ये झाडा?या खाल)ल 

बाजू?या फां[यावर लावावेत.  

• फळे गोट) आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन फळामधील साका आYण फळमाशीपासनू संरKण करLयासाठN २५ x २० आकाराची बटर पेपर �कंवा 

कागद) �पशवी लावावी. 

• नवीन लागवड केले3या आबंा कलमांना प@हल) तीन वष^ पाणी देLयाची Xयव1था करावी तसेच जोडा?या खाल) बंु9यावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

उIहाWयात प@ह3या वष_ आठवडयातून दोन वेळा तर दसुVया वष_ पंधरा @दवसातून दोन वेळा व `तसVया वष_ म@हIयातून दोन वेळा �Hयेक कलमांना ३० >लटर 

पाणी [यावे. 

काजू  फलधारणा व 

पPवता 

• काजू �पकाम9ये काह) @ठकाणी काढणी योaय बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले3या $बया बbडापासनू वेगWया कcन $बया उIहाम9ये ७ ते ८ @दवस 

वाळवाXयात. तसेच �व[यापीठाने >शफारस के3या�माणे काजू बbडापासनू �व�वध @टकावू पदाथd तयार करावेत.   

• झाडांचे वाढHया उIहापासनू संरKण करLयासाठN झाडा?या बंु9याला बोडO पे1ट (१ टPके) लावावी. 

• तापमानात वाढ संभवत अस3याने, कलमां?या आWयातील पाLयाचे बा7पीभवन कमी होLयासाठN वाळलेले गवत, पालापाचोळा �कंवा पोल)थीनचे आ?छादन करावे. 

• नवीन लागवड केले3या काजू कलमांना दर आठ @दवसांनी �ती कलम १५ >लटर पाणी देLयाची Xयव1था करावी तसेच जोडा?या खाल) बंु9यावर येणार) फूट 

वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत अस3याने, नारळ बागेत ५ ते ६ @दवसां?या अंतराने पाणी देLयाची Xयव1था करावी तसेच आWयाम9ये ओलावा @टक�वLयासाठN नारळा?या 

श5डया पुराXयात आYण झावWयांचे आ?छादन करावे. 

• नवीन लागवड केले3या नारळा?या रोपांना काठNचा आधार दयावा तसेच कडक उIहामुळे पाने करपू नयेत gहणून प@हल) दोन वष^ रोपांना वcन सावल) करावी. 

सुपार)  - • तापमानात वाढ संभवत अस3याने, सुपार) बागेत ४ ते ५ @दवसां?या अंतराने पाणी देLयाची Xयव1था करावी.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा@टका 

फलधारणा • तापमानात वाढ संभवत अस3याने, फळबाग रोपवा@टकेस, नवीन लागवड केले3या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास `नय>मत पाणी देLयाची Xयव1था करावी. 

• फळबाग रोपवा@टकेतील गवत काढून 1व?छता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठN सावल) करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शेWया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरां?या शर)राचे तापमान संतु>लत राहLयासाठN जनावरांना ताजे 1व?छ व थंड पाणी मुबलक �माणात देLयात यावे तसेच उ7णतेचा दाह कमी 

करLयासाठN वैरणीवर १ टPके  गुळपाणी आYण ०.५ टPके मीठ यांचे 1वतं% iावण कcन >शपंडावे. 

• 1व?छ पाणी पुरवठा करLयासाठN पाLयाचा हौद �कंवा टाकk पंधरा @दवसांतून एकदा संपूणd कोरडी कcन Hयाला आतून चुना लावावा. Hयामुळे शेवाळ वाढ 

होLयास �`तबंध होवून पाणी थंड राहून Hयातून कॅि3शयमचाह) पुरवठा होLयास मदत होईल.  

• तापमानात वाढ संभवत अस3याने उ7णतेपासनू सरंKण करLयासाठN गोmयाचे/कुकुटपालन शेडचे छnपर गवत, भाताचा प5डा, �कंवा  नारळा?या झावWया 

यांनी झाकून Hयावर अ`तउIहा?यावेळी पाणी पडेल अशी Xयव1था करावी तसेच वारा वाहत असले3या @दशेने गोठया?या / शेड?या  बाजूस पाLयात 

>भजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उ7णतेपासनू जनावरांचे संरKण करLयाकoरता दपुार?या वेळी जनावरां?या अंगावर थंड पाणी >शपंडावे Hयामुळे शर)राचे तापमान कमी होLयास मदत होईल. 

• जनावरांना पायलाग रोगावर �`तबंधाHमक उपाय gहणून पश ुवै[य�कय अ'धकार) स33याने सवd जनावरांना लसीकरण कcन pयावे.  

• पश ुवैदकां?या मागdदशdनाखाल) पqयांना रानीखेत �`तबंधक लसीकरण कcन pयावे. 

सदर कृ�ष स3ला प$%का डॉ. बाळासाहेब सावंत कbकण कृ�ष �व[यापीठ, दापोल) येथील sामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तt स>मती?या >शफारशीवcन तयार कcन �साoरत करLयात आल). 

अ'धक मा@हतीसाठN नजीक?या कृषी �व[यापीठाचे क5 i �कंवा महारा7U शासनाचे कृषी अ'धकार) यां?याशी संपकd  करावा 
 


