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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

@दनांक २९ मे ते २ जुन, २०१९ पयGत आकाश मेघाJछा@दत राह*ल.  

सामाQय फरक वनSपती TनदUशांक (NDVI) नुसार र/ना0गर* िज-Zयाम[ये वनSपती TनदUशांक म[यम Sव\पाचा दश�"व]यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Qयमान TनदUशांक (SPI) नुसार साधारण 

कोरडी िSथती दश�"व]यात आल* आहे. 

  "पक अवSथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का 

पवू�तयार*  

• भात रोपवाट)केसाठ5 जमीन नांग8न ढेकळे फोडावीत आ;ण �ती गंुठा =े%ास १०० �कलो शेणखत ज>मनीत >मसळाव.े ज>मनीचा उतार ल=ात घेऊन, उंच 

CनचDयाEया जागी तळाशी १२० सF.मी. व पGृठभागी ९० सF.मी. Hंद)चे, ८ ते १० सF. मी. उंचीचे उतारानुसार योIय Jया लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. 

• खर)प हंगामासाठ5 लागणाDया $बयाणांची तसेच रासायCनक आ;ण सFMNय खताची साठवण करावी. 

नागल* रोपवाट*का 

पवू�तयार* 

• नागल) रोपवाट)केसाठ5 नांगरणी क8न �ती �ती गंुठा =े%ास २५० �कलो कुजलेले शेणखत ज>मनीत >मसळाव.े ज>मनीचा उतार ल=ात घेऊन, उंच CनचDयाEया 

जागी तळाशी १२० सF.मी. व पGृठभागी ९० सF.मी. Hंद)चे, ८ ते १० सF. मी. उंचीचे उतारानुसार योIय Jया लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. 

आंबा फळधारणा 

अवSथा 

 

• काढणी योIय फळांची काढणी ‘नूतन’ झQेयाEया सहाRयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टUके) पUवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयWत �कंवा संXयाकाळी ४ नंतर 

Jवर)त करावी. यामुळे फळामधील साUयाचे �माण कमी होYयास मदत होईल. आं[याची फळे काढQयानंतर सावल)मXये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक 

रा%ीEया वेळेस करावी. फळे काढणीEया �कमान ८ Mदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी क8 नये. 

• आं[यावर)ल काढणी प\चात बुरशीज]य रोगापासून आंबा फळांचे संर=ण करYयासाठ5 काढणी नंतर लगेचच फळे ५२ अं.सF. तापमानाEया पाYयात १० >मCनटे 

बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�वYयासाठ5 ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत क_कण कृषी �व`यापीठाने >शफारस केलेQया कोरोगोटेड फायबर बॉUसमXये फळे 

प�कंग करावीत. 

• फळांचे फळमाशीपासून संर=ण करYयासाठ5 �व`यापीठाने >शफारस केलेले “र=क फळमाशी सापळा” �ती हेUटर) ४ या �माणात बागेमXये झाडाEया खाल)ल 

बाजूEया फां`यावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा क8न नGट करावी व बागेत cवEछता ठेवावी.    

नारळ - • नवीन लागवड केलेQया नारळ बागेमXये पावसाeयात लहान रोपांना क_ब कुजणे या बुरशीज]यरोगाचा �ादभुाfव होYयाची शUयता असत.े या रोगावर 

�CतबंधाJमक उपाय gहणून १ टUका बोडh>मiणाची फवारणी झाडाEया क_बानजीकEया गाjयावर पावसाeयापूवk करावी.    

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

 • खर)प हंगामासाठ5 वांगी, >मरची आ;ण टोमेटो भाजीपाला �पकाची रोपे तयार करYयाकlरता ३ मी. लांब X १ मी. Hंद X १५ से.मी. उंचीEया गाद)वाnयावर �ती 

चौरस मीटर =े%ास ५ �कलो शेणखत, ३५ oॅम युlरया, १०० oॅम >सगंल सुपर फॉcफेट व २५ oॅम gयुरेट ओफ पोटेश >मसळून पाYयाची उपल[धता असQयास 

भाजीपाला $बयाणांची पेरणी करावी. पेरणीपूवk $बयाYयास ३ oॅम �ती �कलो �माणे थायरम बुरशीनाशक चोळाव.ेतसेच रोपांचे मर रोगापासून संर=ण 

करYयासाठ5 पेरणीपूवk ३ ते ४ Mदवस वाnयावर १ टUका बोडh>मiणाची >भजवण करावी. Hजवा चांगला होYयासाठ5 वाफे भाताEया पFढयाने आEछादावेत. 

उगवण होईपयWत वाnयांना Cनय>मत पाणी `याव.े   

• फळबाग रोपवाट)केस पाणी देYयाची sयवcथा करावी तसेच गरजेनुसार रोपांसाठ5 सावल) करावी.. 

दभुती 

जनावरे/ 

शeेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांEया शर)राचे तापमान संतु>लत राहYयासाठ5 जनावरांना ताजे cवEछ व थंड पाणी मुबलक �माणात देYयात यावे तसेच उGणतेचा दाह कमी करYयासाठ5 

वैरणीवर १ टUके गुळपाणी आ;ण ०.५ टUके मीठ यांचे cवतं% Nावण क8न >शपंडाव.े 

• तापमानात वाढ संभवत असQयाने उGणतेपासून संर=ण करYयासाठ5 गोtयाच/ेकुकुटपालन शडेचे छvपर गवत, भाताचा पFडा, �कंवा नारळाEया झावeया यांनी 

झाकून Jयावर अCतउ]हाEयावेळी पाणी पडले अशी sयवcथा करावी तसेच वारा वाहत असलेQया Mदशनेे गोठयाEया / शडेEया  बाजूस पाYयात >भजवलेले बारदान 

�कंवा गोणपाट बांधाव.े    

• उGणतेपासून जनावरांचे संर=ण करYयाकlरता दपुारEया वेळी जनावरांEया अंगावर थंड पाणी >शपंडावे Jयामुळे शर)राचे तापमान कमी होYयास मदत होईल. 

• जनावरांना उ]हाEया वेळेत चरावयास सोडू नये तसेच जनावरांना सावल)त बांधाव.े 

• कुकुटपालन शडेमXये पाYयाची भांडी वाढवावी व �पYयासाठ5 cवEछ आ;ण थंड पाYयाची मुबलक �माणात देYयात याव.े तसेच खा`य सकाळी �कंवा 

संXयाकाळEया वेळेस देYयात याव.े 
 


