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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

@दनांक २७ ए"�ल ते १ मे, २०१९ पयGत कमाल व Iकमान तापमानात वाढ होSयाची शMयता आहे. @दनांक २७ ए"�ल ते १ मे, २०१९ पयGत आकाश ढगाळ राह*ल.  

सामाTय फरक वनVपती WनदXशांक (NDVI) नुसार र/ना0गर* िज-]याम^ये वनVपती WनदXशांक म^यम Vव_पाचा दश�"वSयात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Tयमान WनदXशांक (SPI) नुसार कमी 

ओलावा िVथती दश�"वSयात आल* आहे. 

  "पक अवVथा कृ"ष स-ला   

भईुमगु पMवता 

अवVथा 

• भईुमगु �पकात श2गावर)ल 3शरा 4प5ट 7दस ूलाग9यास तसेच टरफलाची आतील बाज ूकाळसर 7दस ूलाग9यावर दाणे पणूB भरला जावनू चांगला रंग आ9यावर 

काढणी करावी. भईुमगुाचे डहाळे ज3मनीत पुरेसा ओलावा असताना उपटून घेऊन श2गा तोडून काढाHयात व ४ ते ५ 7दवस उIहात चांग9या वाळवाHयात. 

काढणीJया अगोदर आठवडाभर �पकास पाणी बदं करावे.  

आंबा फलधारणा 

अवVथा 

(अडंाकृती 

ते पMवता 

अवVथा) 

 

• तापमानात होणाLया वाढ)मळेु काढणी योMय फळांची काढणी ‘नूतन’ झे9याJया सहाPयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टSके) पSवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयUत 

�कंवा सVंयाकाळी ४ नंतर Wवर)त करावी. यामळेु फळामधील साSयाचे �माण कमी होXयास मदत होईल. आंYयाची फळे काढ9यानंतर सावल)मVये ठेवावीत 

तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ीJया वेळेस करावी. फळे काढणीJया �कमान ८ 7दवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी कZ नये. 

• आंYयावर)ल काढणी प[चात बरुशीजIय रोगापासनू आंबा फळांचे सरं\ण करXयासाठ] काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o स2. तापमानाJया पाXयात १० 3म^नटे 

बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�वXयासाठ] ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं क`कण कृषी �वaयापीठाने 3शफारस केले9या कोरोगोटेड फायबर बॉSसमVये फळे 

प�कंग करावीत.   

• पढु)ल पाचह) 7दवस ढगाळ वातावरण व आbBतेत वाढ सभंवत अस9याने आंबा फळांवर करपा रोगाचा व फळमाशीचा �ादभुाBव होXयाची शSयता आहे. करपा 

रोगाJया ^नयं%णासाठ] काबcIडाझीम १२ टSके + मॅIकोझेब ६३ टSके  १० fॅम. �^त १० 3लटर पाXयातनू �^त १० 3लटर पाXयात 3मसळून फवारणी करावी. 

फळांचे फळमाशीपासनू संर\ण करXयासाठ] �वaयापीठाने 3शफारस केलेले “र\क फळमाशी सापळा” �ती हेSटर) ४ या �माणात बागेमVये झाडाJया खाल)ल 

बाजJूया फांaयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा कZन न5ट करावी व बागेत 4वJछता ठेवावी.  

• बा5पीभवनामVये वाढ होत अस9याने, नवीन लागवड केले9या आंबा कलमांना पाणी देXयाची Hयव4था करावी तसेच बुVंयाभोवती आJछादनाचा वापर करावा. 

• आंबा झाडांचे वाढWया उIहापासनू सरं\ण करXयासाठ] झाडाJया बुVंयाला बोडk पे4ट लावावी. 

काज ू - • बा5पीभवनामVये वाढ होत अस9याने, नवीन लागवड केले9या काज ूकलमांना पाणी देXयाची Hयव4था करावी तसेच बुVंयाभोवती आJछादनाचा वापर करावा. 

• काज ूझाडांचे वाढWया उIहापासनू संर\ण करXयासाठ] झाडाJया बुVंयाला बोडk पे4ट लावावी. 

नारळ - • बा5पीभवनामVये वाढ होत अस9याने, नारळ बागेत ५ ते ६ 7दवसांJया अतंराने पाणी देXयाची Hयव4था करावी तसेच आmयामVये ओलावा 7टक�वXयासाठ] 

नारळाJया श2डया परुाHयात आnण झावmयांचे आJछादन करावे. 

• नवीन लागवड केले9या नारळाJया रोपांना काठ]चा आधार दयावा तसेच कडक उIहामळेु पाने करप ूनयेत oहणनू प7हल) दोन वषc रोपांना वZन सावल) करावी. 

सपुार*  - • दp\ण 7दशेकडील उIहापासनू सुपार)Jया खोडाचे सरं\ण करXयासाठ] खोडावर गवत प2ढा �कंवा सुपार)ची झावळी बांधावी. 

• बा5पीभवनामVये वाढ होत अस9याने, सपुार) बागेत ४ ते ५ 7दवसांJया अतंराने पाणी देXयाची Hयव4था करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा@टका 

- • बा5पीभवनामVये वाढ होत अस9याने, फळबाग रोपवा7टकेस, नवीन लागवड केले9या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास ^नय3मत पाणी देXयाची Hयव4था 

करावी. 

• तापमानात वाढ सभंवत अस9याने फळबाग रोपवा7टकेतील गवत काढून 4वJछता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठ] सावल) करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेhया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांJया शर)राचे तापमान सतुं3लत राहXयासाठ] जनावरांना ताजे 4वJछ व थडं पाणी मुबलक �माणात देXयात यावे तसेच उ5णतेचा दाह कमी करXयासाठ] 

वरैणीवर १ टSके  गुळपाणी आnण ०.५ टSके मीठ यांचे 4वतं% bावण कZन 3शपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत अस9याने उ5णतेपासनू सरं\ण करXयासाठ] गोrयाचे/कुकुटपालन शेडचे छsपर गवत, भाताचा प2डा, �कंवा नारळाJया झावmया यांनी 

झाकून Wयावर अ^तउIहाJयावेळी पाणी पडेल अशी Hयव4था करावी तसेच वारा वाहत असले9या 7दशेने गोठयाJया / शेडJया  बाजूस पाXयात 3भजवलेले बारदान 

�कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उ5णतेपासनू जनावरांचे संर\ण करXयाकtरता दपुारJया वेळी जनावरांJया अगंावर थडं पाणी 3शपंडावे Wयामळेु शर)राचे तापमान कमी होXयास मदत होईल. 

• जनावरांना उIहाJया वेळेत चरावयास सोडू नये तसेच जनावरांना सावल)त बांधावे. 

• कुकुटपालन शेडमVये पाXयाची भांडी वाढवावी व �पXयासाठ] 4वJछ आnण थडं पाXयाची मबुलक �माणात देXयात यावे. तसेच खाaय सकाळी �कंवा 

सVंयाकाळJया वेळेस देXयात यावे. 

सदर कृ"ष स-ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील kामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तm स�मतीJया �शफारशीव_न तयार क_न �साnरत करSयात आल*. 

अ0धक मा@हतीसाठo नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराpq शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी सपंक�  करावा 
 


