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हवामानावर आधार*त कृ"ष स-ला (र/ना0गर* िज-हा)    
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अंक    २६/२०१९                                                                                                                                                                                                            @दनांक २९/०३/२०१९                                                                                                                                                                                             कालावधी ५ @दवस    
डॉ. सभुाष चCहाण, 

�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग   
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मागील हवामान आठवडा सारांश 

(@दनांक २३/०३/२०१९ ते २९/०३/२०१९) हवामानाचे घटक 
हवामान पवूा�नमुान  

(@दनांक ३०/०३/२०१९ सकाळी ८:३० पासून ०३/०४/२०१९ सकाळी 

८:३० वाजेपयHत) 
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० ० ० ० ०  ०  ०  मेघाKछादन (ऑNटा) ० ० १ ० ० 

९०  ८८  ९०  ८७  ९०  ९०  ८८  सकाळची सापेO आ��ता ८२ ८६ ८५ ७८ ७८ 

५४  ४५  ४५  ६२  ७२  ६३  - दपुारची सापेO आ��ता २८ ३४ ३६ २९ २७ 

४.७  ४.२  ३.९  ४.१  ५.१  ५.१  ४.५  वाPयाचा वेग (Jकमी/तास) ३ ३ ४ ४ ४ 

शांत शांत शांत शांत शांत शांत शांत वाPयाची @दशा वा.उ.  वा.उ. वा.उ. वा.उ. नै.  

पाऊस (�ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (�ममी) १/१/२०१८ पासनू आजपयHत पाऊस (�ममी) गे-या वषQचा 

०.०    ०.०    ३०७१.८   

हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

@दनांक ३० माच� ते ३ ए"�ल, २०१९ पयHत आकाश SनरT राह*ल.  

सामाUय फरक वनWपती SनदXशांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-]याम^ये वनWपती SनदXशांक म^यम Wव_पाचा दश�"व`यात आला आहे.  
"पक अवWथा कृ"ष स-ला   

भईुमगु श�गा अवWथा • बा2पीभवनाम5ये वाढ होत अस9याने भईुमगु �पकास ज<मनी=या मगदरुानुसार ८ ते १० >दवसां=या अतंराने पाणी दयावे.  

आंबा फलधारणा 

अवWथा 

(गोट* ते  सपुार* 

अवWथा) 

 

• आंबा �पकाम5ये फळांवर भरु) रोगाचा �ादभुाCव होDयाची व Eयामुळे फळगळ होDयाची शFयता अस9याने Gनयं%णासाठI ५ टFके हेFझाकोनॅझोल ५ <म. ल). �कंवा 

पाDयात �वरघळणारे ८० टFके गंधक २० Nॅम �Gत १० <लटर पाDयात <मसळून फवारणी करावी. 

• झाडांचे वाढEया उPहापासनू संरQण करDयासाठI झाडा=या बु5ंयाला बोडR पेSट (१ टFके) लावावी. 

• आंबा फळांचे फळमाशी पासनू संरQण करDयासाठI �वVयापीठाने <शफारस केलेले “रQक फळमाशी सापळा” �ती हेFटर) ४ या �माणात बागेम5ये झाडा=या 

खाल)ल बाज=ूया फांVयावर लावावेत.  

• नवीन लागवड केले9या आंबा कलमांना प>हल) तीन वषY पाणी देDयाची ZयवSथा करावी तसेच जोडा=या खाल) बु5ंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

उPहा\यात प>ह9या वष] आठवडयातून दोन वेळा तर दसु^या वष] पधंरा >दवसातून दोन वेळा व Gतस^या वष] म>हPयातून दोन वेळा �Eयेक कलमांना ३० <लटर 

पाणी Vयावे. 

काज ू फलधारणा व 

पNवता 

• काज ू �पकाम5ये काह) >ठकाणी काढणी यो_य बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले9या $बया ब`डापासनू वेग\या कaन $बया उPहाम5ये ७ ते ८ >दवस 

वाळवाZयात. तसेच �वVयापीठाने <शफारस के9या�माणे काज ूब`डापासनू �व�वध >टकाव ूपदाथC तयार करावेत.   

• झाडांचे वाढEया उPहापासनू संरQण करDयासाठI झाडा=या बु5ंयाला बोडR पेSट (१ टFके) लावावी. 

• कलमां=या आ\यातील पाDयाचे बा2पीभवन कमी होDयासाठI आ\याम5ये वाळलेले गवत, पालापाचोळा �कंवा पोल)थीनचे आ=छादन करावे. 

• नवीन लागवड केले9या काज ूकलमांना दर आठ >दवसांनी �ती कलम १५ <लटर पाणी देDयाची ZयवSथा करावी तसेच जोडा=या खाल) बु5ंयावर येणार) फूट 

वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ - • बा2पीभवनाम5ये वाढ होत अस9याने, नारळ बागेत ५ ते ६ >दवसां=या अतंराने पाणी देDयाची ZयवSथा करावी तसेच आ\याम5ये ओलावा >टक�वDयासाठI 

नारळा=या शdडया परुाZयात आeण झाव\यांचे आ=छादन करावे. 

• नवीन लागवड केले9या नारळा=या रोपांना काठIचा आधार दयावा तसेच कडक उPहामळेु पाने करप ूनयेत fहणनू प>हल) दोन वषY रोपांना वaन सावल) करावी. 

0चकू  फुलोरा व 

फलधारणा 

• बा2पीभवनाम5ये वाढ होत अस9याने, 'चकू बागेत ५ ते ६ >दवसां=या अतंराने पाणी देDयाची ZयवSथा करावी तसेच आ=छादनाचा वापर करावा. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा@टका 

फलधारणा • वांगी �पकावर शdडा व फळे पोखरणा^या अळीचा �ादभुाCव >दसनू आ9यास �कडNSत शdडे व फळे जमा कaन न2ट करावीत व फेनZहलरेट १० <मल) १० <लटर 

पाDयात <मसळून फवारणी करावी.  

• बा2पीभवनाम5ये वाढ होत अस9याने, फळबाग रोपवा>टकेस, नवीन लागवड केले9या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास Gनय<मत पाणी देDयाची ZयवSथा करावी. 

फळबाग रोपवा>टकेतील गवत काढून Sव=छता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठI सावल) करावी.  

दभुती 

जनावरे/ 

शेcया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरां=या शर)राचे तापमान सतुं<लत राहDयासाठI जनावरांना ताजे Sव=छ व थडं पाणी मबुलक �माणात देDयात यावे तसेच उ2णतेचा दाह कमी 

करDयासाठI वैरणीवर १ टFके गुळपाणी आeण ०.५ टFके मीठ यांचे Sवतं% hावण कaन <शपंडावे. 

• Sव=छ पाणी परुवठा करDयासाठI पाDयाचा हौद �कंवा टाकj पधंरा >दवसांतनू एकदा सपंूणC कोरडी कaन Eयाला आतनू चनुा लावावा. Eयामळेु शेवाळ वाढ 

होDयास �Gतबंध होवनू पाणी थडं राहून Eयातनू कॅि9शयमचाह) परुवठा होDयास मदत होईल.  

• तापमानात वाढ सभंवत अस9याने उ2णतेपासनू सरंQण करDयासाठI गोmयाचे/कुकुटपालन शेडचे छnपर गवत, भाताचा पdडा, �कंवा  नारळा=या झाव\या 

यांनी झाकून Eयावर अGतउPहा=यावेळी पाणी पडेल अशी ZयवSथा करावी तसेच वारा वाहत असले9या >दशेने गोठया=या / शेड=या  बाजसू पाDयात 

<भजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उ2णतेपासनू जनावरांचे संरQण करDयाकoरता दपुार=या वेळी जनावरां=या अगंावर थडं पाणी <शपंडावे Eयामळेु शर)राचे तापमान कमी होDयास मदत होईल. 

• जनावरांना पायलाग रोगावर �GतबधंाEमक उपाय fहणनू पश ुवVैय�कय अ'धकार) स99याने सवC जनावरांना लसीकरण कaन pयावे.  

• पश ुवदैकां=या मागCदशCनाखाल) पqयांना रानीखेत �Gतबधंक लसीकरण कaन pयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पdeका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील fामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तh स�मतीKया �शफारशीव_न तयार क_न �साiरत कर`यात आल*. 

अ0धक मा@हतीसाठj नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महाराkl शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी सपंक�  करावा 
 


