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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला 

>दनांक २७ ए"�ल ते १ मे, २०१९ पयEत कमाल व Gकमान तापमानात वाढ होQयाची शKयता आहे. >दनांक २७ ए"�ल ते १ मे, २०१९ पयEत आकाश ढगाळ राह*ल.  

सामाRय फरक वनTपती UनदVशांक (NDVI) नुसार रायगड िज-[याम\ये वनTपती UनदVशांक म\यम Tव]पाचा दश�"वQयात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Rयमान UनदVशांक (SPI) नुसार 

रायगड िज-[याम\ये कमी ओलावा िTथती दश�"वQयात आल* आहे. 

  "पक अवTथा कृ"ष स-ला   

उRहाळी भात दाणे भरणे  • तापमानात वाढ सभंवत अस3याने तसेच उ6हाळी भात �पक दाणे भर;या<या अव=थेत अस3याने शेतात पा;याची पातळी ५ स@. मी. पयAत ठेवावी. 

आंबा फलधारणा 

अवTथा 

(अडंाकृती ते 

पKवता 

अवTथा) 

 

• तापमानात होणाCया वाढ)मळेु काढणी योDय फळांची काढणी ‘नूतन’ झे3या<या सहाHयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टLके) पLवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयOत 

�कंवा सPंयाकाळी ४ नंतर Qवर)त करावी. यामळेु फळामधील साLयाचे �माण कमी हो;यास मदत होईल. आंSयाची फळे काढ3यानंतर सावल)मPये ठेवावीत 

तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ी<या वेळेस करावी. फळे काढणी<या �कमान ८ Uदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी कV नये. 

• आंSयावर)ल काढणी पWचात बरुशीज6य रोगापासनू आंबा फळांचे सरंXण कर;यासाठY काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o स@. तापमाना<या पा;यात १० Zम[नटे 

बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�व;यासाठY ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं क]कण कृषी �व^यापीठाने Zशफारस केले3या कोरोगोटेड फायबर बॉLसमPये फळे 

प�कंग करावीत.   

• पढु)ल पाचह) Uदवस ढगाळ वातावरण व आ_Aतेत वाढ सभंवत अस3याने आंबा फळांवर करपा रोगाचा व फळमाशीचा �ादभुाAव हो;याची शLयता आहे. करपा 

रोगा<या [नयं%णासाठY काब̀6डाझीम १२ टLके + मॅ6कोझेब ६३ टLके  १० cॅम. �[त १० Zलटर पा;यातनू �[त १० Zलटर पा;यात Zमसळून फवारणी करावी. 

फळांचे फळमाशीपासनू संरXण कर;यासाठY �व^यापीठाने Zशफारस केलेले “रXक फळमाशी सापळा” �ती हेLटर) ४ या �माणात बागेमPये झाडा<या खाल)ल 

बाज<ूया फां^यावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा कVन नfट करावी व बागेत =व<छता ठेवावी.  

• बाfपीभवनामPये वाढ होत अस3याने, नवीन लागवड केले3या आंबा कलमांना पाणी दे;याची hयव=था करावी तसेच बुPंयाभोवती आ<छादनाचा वापर करावा. 

• आंबा झाडांचे वाढQया उ6हापासनू सरंXण कर;यासाठY झाडा<या बुPंयाला बोडi पे=ट लावावी. 

काज ू - • बाfपीभवनामPये वाढ होत अस3याने, नवीन लागवड केले3या काज ूकलमांना पाणी दे;याची hयव=था करावी तसेच बुPंयाभोवती आ<छादनाचा वापर करावा. 

• काज ूझाडांचे वाढQया उ6हापासनू संरXण कर;यासाठY झाडा<या बुPंयाला बोडi पे=ट लावावी. 

नारळ - • बाfपीभवनामPये वाढ होत अस3याने, नारळ बागेत ५ ते ६ Uदवसां<या अतंराने पाणी दे;याची hयव=था करावी तसेच आjयामPये ओलावा Uटक�व;यासाठY 

नारळा<या श@डया परुाhयात आlण झावjयांचे आ<छादन करावे. 

• नवीन लागवड केले3या नारळा<या रोपांना काठYचा आधार दयावा तसेच कडक उ6हामळेु पाने करप ूनयेत mहणनू पUहल) दोन वष̀ रोपांना वVन सावल) करावी. 

सपुार*  - • दnXण Uदशेकडील उ6हापासनू सुपार)<या खोडाचे सरंXण कर;यासाठY खोडावर गवत प@ढा �कंवा सुपार)ची झावळी बांधावी. 

• बाfपीभवनामPये वाढ होत अस3याने, सपुार) बागेत ४ ते ५ Uदवसां<या अतंराने पाणी दे;याची hयव=था करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा>टका 

- • बाfपीभवनामPये वाढ होत अस3याने, फळबाग रोपवाUटकेस, नवीन लागवड केले3या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास [नयZमत पाणी दे;याची hयव=था 

करावी. 

• तापमानात वाढ सभंवत अस3याने फळबाग रोपवाUटकेतील गवत काढून =व<छता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठY सावल) करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेgया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरां<या शर)राचे तापमान सतुंZलत राह;यासाठY जनावरांना ताजे =व<छ व थडं पाणी मबुलक �माणात दे;यात यावे तसेच उfणतेचा दाह कमी 

कर;यासाठY वैरणीवर १ टLके  गुळपाणी आlण ०.५ टLके मीठ यांचे =वतं% _ावण कVन Zशपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत अस3याने उfणतेपासनू सरंXण कर;यासाठY गोpयाचे/कुकुटपालन शेडचे छqपर गवत, भाताचा प@डा, �कंवा नारळा<या झावjया 

यांनी झाकून Qयावर अ[तउ6हा<यावेळी पाणी पडेल अशी hयव=था करावी तसेच वारा वाहत असले3या Uदशेने गोठया<या / शेड<या  बाजसू पा;यात 

Zभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उfणतेपासनू जनावरांचे संरXण कर;याकrरता दपुार<या वेळी जनावरां<या अगंावर थडं पाणी Zशपंडावे Qयामळेु शर)राचे तापमान कमी हो;यास मदत होईल. 

• जनावरांना उ6हा<या वेळेत चरावयास सोडू नये तसेच जनावरांना सावल)त बांधावे. 

• कुकुटपालन शेडमPये पा;याची भांडी वाढवावी व �प;यासाठY =व<छ आlण थडं पा;याची मुबलक �माणात दे;यात यावे. तसेच खा^य सकाळी �कंवा 

सPंयाकाळ<या वेळेस दे;यात यावे. 

सदर कृ"ष स-ला पhiका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील jामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तl स�मतीHया �शफारशीव]न तयार क]न �साmरत करQयात आल*. 

अnधक मा>हतीसाठo नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराpq शासनाचे कृषी अnधकार* यांHयाशी सपंक�  करावा 

 


