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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

>दनांक ३० माच� ते ३ ए"�ल, २०१९ पयFत आकाश QनरR राह*ल.  

"पक अवSथा कृ"ष स-ला   

उVहाळी भात पोटर* अवSथा • भात �पक पोटर) अव7थेत अस:याने शतेाम;ये पा<याची पातळी ५ ते १० स@. मी. पयAत ठेवावी. 

आंबा फलधारणा 

अवSथा 

(गोट* ते  

सुपार* अवSथा) 

 

• आंबा �पकाम;ये फळांवर भुर) रोगाचा �ादभुाAव हो<याची व Eयामुळे फळगळ हो<याची शFयता अस:याने Gनयं%णासाठI ५ टFके हेFझाकोनॅझोल 

५ Lम. ल). �कंवा पा<यात �वरघळणारे ८० टFके गंधक २० Nॅम �Gत १० Lलटर पा<यात Lमसळून फवारणी करावी. 

• झाडांचे वाढEया उPहापासून संरQण कर<यासाठI झाडाRया बुं;याला बोडS पे7ट (१ टFके) लावावी. 

• आंबा फळांचे फळमाशी पासून संरQण कर<यासाठI �वVयापीठाने Lशफारस केलेले “रQक फळमाशी सापळा” �ती हेFटर) ४ या �माणात 

बागेम;ये झाडाRया खाल)ल बाजूRया फांVयावर लावावेत.  

• नवीन लागवड केले:या आंबा कलमांना पZहल) तीन वष[ पाणी दे<याची \यव7था करावी तसेच जोडाRया खाल) बुं;यावर येणार) फूट वेळोवेळी 

काढून टाकावी. उPहा]यात पZह:या वष^ आठवडयातून दोन वेळा तर दसु_या वष^ पंधरा Zदवसातून दोन वेळा व Gतस_या वष^ मZहPयातून दोन 

वेळा �Eयेक कलमांना ३० Lलटर पाणी Vयाव.े 

नारळ - • बा`पीभवनाम;ये वाढ होत अस:याने, नारळ बागेत ५ ते ६ ZदवसांRया अंतराने पाणी दे<याची \यव7था करावी तसेच आ]याम;ये ओलावा 

Zटक�व<यासाठI नारळाRया श@डया पुरा\यात आbण झाव]यांचे आRछादन कराव.े 

• नवीन लागवड केले:या नारळाRया रोपांना काठIचा आधार दयावा तसेच कडक उPहामुळे पाने करपू नयेत dहणून पZहल) दोन वष[ रोपांना वeन 

सावल) करावी. 

Yचकू  फुलोरा व 

फलधारणा 

• बा`पीभवनाम;ये वाढ होत अस:याने, 'चकू बागेत ५ ते ६ ZदवसांRया अंतराने पाणी दे<याची \यव7था करावी तसेच आRछादनाचा वापर करावा. 

केळी - • बा`पीभवनाम;ये वाढ होत अस:याने, केळी बागेत आठवडयातून दोन वेळा पाणी दे<याची \यव7था करावी तसेच आRछादनाचा वापर करावा. 

• फुलो_यावर आले:या केळीRया झाडाला काठIचा आधार Vयावा तसेच �खर सूयA�करणाने घडाचे भाजून नुकसान होव ू नये dहणून केळीRया 

पानाने �कंवा गोणपाठाने घड झाकून fयावा.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा>टका 

फलधारणा • वांगी �पकावर श@डा व फळे पोखरणा_या अळीचा �ादभुाAव Zदसून आ:यास �कडN7त श@ड ेव फळे जमा कeन न`ट करावीत व फेन\हलरेट १० 

Lमल) १० Lलटर पा<यात Lमसळून फवारणी करावी.  

• बा`पीभवनाम;ये वाढ होत अस:याने, फळबाग रोपवाZटकेस, नवीन लागवड केले:या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास GनयLमत पाणी दे<याची 

\यव7था करावी. फळबाग रोपवाZटकेतील गवत काढून 7वRछता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठI सावल) करावी.  

दभुती 

जनावरे/ 

शZेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांRया शर)राचे तापमान संतुLलत राह<यासाठI जनावरांना ताजे 7वRछ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे<यात यावे तसेच उ`णतेचा 

दाह कमी कर<यासाठI वैरणीवर १ टFके गुळपाणी आbण ०.५ टFके मीठ यांचे 7वतं% hावण कeन Lशपंडाव.े 

• 7वRछ पाणी पुरवठा कर<यासाठI पा<याचा हौद �कंवा टाकj पंधरा Zदवसांतून एकदा संपूणA कोरडी कeन Eयाला आतून चनुा लावावा. 

Eयामुळे शवेाळ वाढ हो<यास �Gतबंध होवनू पाणी थंड राहून Eयातून कॅि:शयमचाह) पुरवठा हो<यास मदत होईल.  

• तापमानात वाढ संभवत अस:याने उ`णतेपासून संरQण कर<यासाठI गोmयाच/ेकुकुटपालन शडेचे छnपर गवत, भाताचा प@डा, �कंवा  

नारळाRया झाव]या यांनी झाकून Eयावर अGतउPहाRयावेळी पाणी पडेल अशी \यव7था करावी तसेच वारा वाहत असले:या Zदशनेे 

गोठयाRया / शडेRया  बाजूस पा<यात Lभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधाव.े    

• उ`णतेपासून जनावरांचे संरQण कर<याकoरता दपुारRया वेळी जनावरांRया अंगावर थंड पाणी Lशपंडावे Eयामुळे शर)राचे तापमान कमी हो<यास 

मदत होईल. 

• जनावरांना पायलाग रोगावर �GतबंधाEमक उपाय dहणून पशु वैVय�कय अ'धकार) स::याने सवA जनावरांना लसीकरण कeन fयाव.े  

• पशु वैदकांRया मागAदशAनाखाल) पpयांना रानीखेत �Gतबंधक लसीकरण कeन fयाव.े 

सदर कृ"ष स-ला प[\का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील ]ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त_ स�मतीIया �शफारशीव`न तयार क`न �साaरत करbयात आल*. 

अYधक मा>हतीसाठc नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महाराde शासनाचे कृषी अYधकार* यांIयाशी सपंक�  करावा 



 


