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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

?दनांक १५ ते १९ फेPवुार
 २०२० दरQयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ सभंवत असनू आकाश TनरU राह
ल. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

वाल  दाणे अवVथा • तापमानात वाढ सभंवत अस5याने दाणे भर8या9या अव:थेत असले5या वाल �पकास पाणी दे8याची >यव:था करावी. 

आबंा 

 

मोहोर अवVथा  • मोहोर अव:थेत असले5या आबंा �पकावर कAड व रोगा9या Bनय%ंणासाठD मोहोर संरEण वेळाप%कानसुार Bतसर) फवारणी 

मोहोर फुल8यापवुG (दसुIया फवारणी नतंर १५ Jदवसांनी) Bनय%ंणासाठD इLमडाMलो�Gड १७.८ टMके �वाह) ३ Lम. ल). �Bत 

१० Lलटर पा8यात Lमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणी9या वेळेस �कटकनाशका9या PावणामQये भुर) रोगा9या 

Bनय%ंणासाठD ५ टMके हेMझाकोनॅझोल ५ Lम. ल). �कंवा पा8यात �वरघळणारे ८० टMके गंधक २० Uॅम �Bत १० Lलटर या 

�माणात वापरावे. 

• आPVतेत घट व तापमानात वाढ संभवत अस5याने फळधारणा झाले5या आबंा बागेमQये, फळगळ कमी कर8यासाठD, 

पा8या9या उपलWधतेनसुार १५० ते २०० Lलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ Jदवसां9या अतंराने ३ ते ४ पा8या9या 

पाXया दया>यात तसेच झाडा9या बुQंयाभोवती गवताचे आ9छादन करावे. 

• उZपादन व फळांची �त सधुार8यासाठD १ टMके पोटॅLशयम नाय[ेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती अव:थेत 

असताना करावी.  

• आPVतेत घट व तापमानात वाढ संभवत अस5याने नवीन लागवड केले5या आबंा कलमांना पाणी दे8याची >यव:था करावी 

तसेच झाडा9या बुQंयाभोवती गवताचे आ9छादन करावे. 

नारळ - • आPVतेत घट व तापमानात वाढ संभवत अस5याने नवीन लागवड केले5या नारळ बागेस पाणी दे8याची >यव:था करावी 

तसेच माडा9या बुQंयाभोवती गवताचे आ9छादन करावे.  

• नवीन लागवड केले5या नारळा9या रोपांची कडक उ\हामुळे पाने करप ूनयेत ]हणनू रोपांना व^न सावल) करावी. 

फळबाग 

रोपवा?टका  

रोप अवVथा • आPVतेत घट व तापमानात वाढ संभवत अस5याने फळबाग रोपवाJटकेस पाणी दे8याची >यव:था करावी. 

• फळबाग रोपवाJटकेतील गवत काढून :व9छता ठेवावी व गरजेनसुार रोपांसाठD सावल) करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेYया/  

- • जनावरां9या शर)राचे तापमान सतंुLलत राह8यासाठD जनावरांना ताजे :व9छ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे8यात यावे  

• उ`णतेपासनू जनावरांचे संरEण कर8याकaरता दपुार9या वेळी जनावरां9या अगंावर थडं पाणी Lशपंडावे Zयामुळे शर)राचे 

तापमान कमी हो8यास मदत होईल. 

कुकुटपालन - • Jदवसा9या कमाल तापमानात वाढ सभंवत अस5याने कbबcयांचे उ`णतेपासनू संरEण करावे.   

• कुकुटपालन शेड मQये पा8याची भांडी वाढवावी व �प8यासाठD :व9छ आdण थडं पा8याची मुबलक �माणात दे8यात यावे. 

तसेच खाeय सकाळी �कंवा सQंयाकाळ9या वेळेस दे8यात यावे. 

सदर कृ�ष स�ला पZ[का डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त\ स,मती4या 

,शफारशीनसुारतयार क]न +सा^रत कर_यात आल
. 

अ`धक मा?हतीसाठa नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अ`धकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


