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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Cदनांक २६ फेSवुार
 ते १ माच2 २०२० दरTयान कमाल तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश WनरX राह
ल. 

�पक अवYथा कृ�ष स�ला 

भईुमगु श4गा अवYथा  • कमी होणार) आ67ता व वाढ9या तापमानामुळे बा=पीभवनाम>ये वाढ संभवत अस?याने भईुमगु �पकास पाणी दे@याची 

BयवCथा करावी. 

• भुईमगु �पकावर EटGका रोगाचा �ादभुा7व Eदसनू Eदसनू ये@याची शGयता असनू पानांवर काळपट तप�कर) रंगाचे Eठपके 

Eदसनू येतात व या ठIपGयांभोवती �पवJया रंगाचे वलय आढळून येते. रोगाची लKणे Eदसताच Lनय%ंणासाठI १ 

टGका बोडMNमOण �कंवा ०.२ टGके मॅQकोझेब �कंवा ०.१ टGके काबSQडाझीम यापकैU एका बरुशीनाशकाची फवारणी १० 

EदवसांWया अतंराने तीन वेळा करावी. 

वाल  काढणी अवYथा • वाल �पकाची काढणी जसजशा शYगा वाळतील तसतशी शYगांची तोडणी कZन ४ ते ५ Eदवस शYगा उQहात वाळवाBयात 

व मळणी करावी �कंवा शYगा झाडावर वाळ?यानतंर �पकाची कापणी कZन झाडे खJयावर ३ ते ४ Eदवस उQहात 

वाळवावीत व नतंर मळणी करावी. साठववणूकUम>ये भुं\याचा उप6व टाळ@यासाठI वालाचे दाणे मातीWया खळीचा थर 

देऊन चांगले वाळवावे. 

आबंा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झाले?या आबंा बागेम>ये मोहोर संरKण वेळाप%कानसुार पाचवी फवारणी (चौ`या फवारणीनतंर १५ 

EदवसांWया अतंराने) तडुतbुयाचा, फुल�कडीचा आcण भुर) रोगाWया Lनय%ंणासाठI डायमेथोएट ३० टGके �वाह) १० 

Nम.ल) �कंवा लॅdबडा सायहॅलोeीन ५ टGके �वाह) ६ Nम.ल). + भुर) रोगाWया Lनय%ंणासाठI हेGझाकोनॅझोल ५ टGके ५ 

Nम.ल). �कंवा पा@यात �वरघळणारे ८० टGके गंधक २० hॅम �Lत १० Nलटर पा@यात Nमसळून फवारणी करावी. 

• आ67तेत घट व तापमानात वाढ सभंवत अस?याने फळधारणा झाले?या आबंा बागेम>ये, फळगळ कमी कर@यासाठI, 

पा@याWया उपलiधतेनसुार १५० ते २०० Nलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ EदवसांWया अतंराने ३ ते ४ 

पा@याWया पाJया दयाBयात तसेच झाडाWया बु>ंयाभोवती गवताचे आWछादन करावे. 

• उ9पादन व फळांची �त सधुार@यासाठI १ टGके पोटॅNशयम नायkेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अवCथेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कm.कृ.�वnयापीठाने Eदले?या Nशफारशी नसुार  फळगळ कमी 

कर@यासाठI, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठI, फळामधील साGयाचे �माण कमी कर@यासाठI 

आcण फळमाशीपासनू संरKण कर@यासाठI २५ x २० सY.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• आ67तेत घट व तापमानात वाढ संभवत अस?याने नवीन लागवड केले?या आबंा कलमांना पाणी दे@याची BयवCथा 

करावी तसेच झाडाWया बु>ंयाभोवती गवताचे आWछादन करावे. 

नारळ - • आ67तेत घट व तापमानात वाढ संभवत अस?याने नवीन लागवड केले?या नारळ बागेस पाणी दे@याची BयवCथा 

करावी तसेच तसेच आJयाम>ये ओलावा Eटक�व@यासाठI नारळाWया शYडया परुाBयात आcण झावJयांचे आWछादन 

करावे. 

• नवीन लागवड केले?या नारळाWया रोपांची कडक उQहामुळे पाने करप ूनयेत dहणनू रोपांना वZन सावल) करावी. 

सपुार
 - • आ67तेत घट व तापमानात वाढ संभवत अस?याने सुपार) बागेस पाणी दे@याची BयवCथा करावी.   

क/लगंड फुलोरा  ते • कNलगंड �पकाम>ये फुले ये@यास सुqवात झा?यावर फळमाशीWया Lनय%ंणासाठI Gय ु?यरु ‘रKक’ सापळे �ती हेGटर) 



फळधारणा ४ वापरावे. वेळोवेळी कUडhCत फळे जाळून न=ट करावीत.  

भ4डी  फुलोरा • भYडी �पकाम>ये मावा �कडीचा �ादभुा7व Eदसनू ये@याची शGयता असनू �कड �पकातील अQनरस शोषनू �पकाWया 

�व�वध भागावर मधासारखा 'चकट C%ाव टाकत अस?याने पानावर काJया बरुशीची वाढ Eदसनू येते. मावा �कडीचा 

�ादभुा7व आढळून आ?यास Lनय%ंणासाठI �कडhCत पाने/ शYड ेन=ट करावेत तसेच �वाह) डायमेथोएट ३० टGके �वाह) 

१० Nम. ल). �Lत १० Nलटर पा@यात Nमसळून फवारणी करावी. �पकाम>ये �पवळे 'चकट कागद सापळे लावावेत. 

फळबाग 

रोपवाCटका  

वाढ
ची अवYथा • आ67तेत घट व तापमानात वाढ संभवत अस?याने फळबाग रोपवाEटकेस पाणी दे@याची BयवCथा करावी. 

• फळबाग रोपवाEटकेतील गवत काढून CवWछता ठेवावी व गरजेनसुार रोपांसाठI सावल) करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शे\या/  

- • जनावरांWया शर)राचे तापमान सतंुNलत राह@यासाठI जनावरांना ताजे CवWछ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे@यात 

यावे.  

• उ=णतेपासनू जनावरांचे संरKण कर@याकuरता दपुारWया वेळी जनावरांWया अंगावर थडं पाणी Nशपंडावे 9यामुळे शर)राचे 

तापमान कमी हो@यास मदत होईल. 

• दभु9या जनावरांना १ ते १.५ �कलो खरुाक, १५ ते २० �कलो Eहरवी वरैण व ४ ते ५ �कलो वाळलेल) वरैण �ती Eदन 

nयावी.  

• सव7साधारण एका शेळीस ३०० hॅम खुराक, ३ ते ४ �कलो Eहरवी वरैण व २ ते २.५ �कलो वाळलेल) वरैण �ती Eदन 

nयावी. 

कुकुटपालन - • EदवसाWया कमाल तापमानात वाढ सभंवत अस?याने कmबbयांचे उ=णतेपासनू संरKण करावे.   

• कुकुटपालन शेड म>ये पा@याची भांडी वाढवावी व �प@यासाठI CवWछ आcण थडं पा@याची मुबलक �माणात दे@यात 

यावे. तसेच खाnय सकाळी �कंवा स>ंयाकाळWया वेळेस दे@यात यावे. 

• रानीखेत (मानमोडी) आजारापासून पvयांचे संरKण कर@यासाठI उQहाळाWया सुqवातीलाच पश ु वदैकांWया 

माग7दश7नाखाल) पvयांना रानीखेत (मानमोडी) �Lतबधंक लसीकरण कZन wयावे. 

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/मती7या 

/शफारशीनसुारतयार क`न .साaरत करbयात आल
. 

अ�धक माCहतीसाठc नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराde शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


