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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक २९ फेQवुार
 ते ४ माच0 २०२० दरRयान कमाल तापमान ३० ते ३२ अ.ंस2. व Jकमान तापमान १७ ते १८ अ.ंस2. दरRयान राहून आकाश मSुयत: TनरU राह
ल. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

उYहाळी भात  फुटवे अवVथा  • उ4हाळी भात �पक फुटवे अव:थेत असताना भात खाचरात पा=याची पातळी ५ ते १० स>. मी. पय?त @नय$ं%त करावी. 

वाल  काढणी अवVथा • वाल �पकाची काढणी जसजशा श>गा वाळतील तसतशी श>गांची तोडणी कEन ४ ते ५ Fदवस श>गा उ4हात वाळवाGयात 

व मळणी करावी �कंवा श>गा झाडावर वाळIयानतंर �पकाची कापणी कEन झाडे खJयावर ३ ते ४ Fदवस उ4हात 

वाळवावीत व नतंर मळणी करावी. साठववणूकLमMये भुंNयाचा उपOव टाळ=यासाठP वालाचे दाणे मातीQया खळीचा थर 

देऊन चांगले वाळवावे. 

आबंा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झालेIया आबंा बागेमMये वाटाणा आकाराQया अव:थेत तडुतTुयाचा, फुल�कडीचा आUण भुर)  रोगाचा 

�ादभुाVव आढळून ये=याची शWयता असIयामुळे मोहोर संरXण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (@तस[या फवारणीनतंर 

१५ FदवसांQया अतंराने) थायमेथाWझाम २५ टWके ड]Iय.ु जी. १ ^ॅम + भुर) रोगाQया @नय%ंणासाठP ५ टWके 

हेWझाकोनॅझोल ५ aम. ल). �कंवा पा=यात �वरघळणारे ८० टWके गंधक २० ^ॅम �@त १० aलटर पा=यातनू फवारणी 

करावी.  

• उcपादन व फळांची �त सधुार=यासाठP १ टWके पोटॅaशयम नायdेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अव:थेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कf.कृ.�वgयापीठाने FदलेIया aशफारशी नसुार  फळगळ कमी 

कर=यासाठP, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठP, फळामधील साWयाचे �माण कमी कर=यासाठP 

आUण फळमाशीपासनू संरXण कर=यासाठP २५ x २० स>.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• आOVतेत घट व तापमानात वाढ संभवत असIयाने नवीन लागवड केलेIया आबंा कलमांना पाणी दे=याची Gयव:था 

करावी तसेच झाडाQया बुMंयाभोवती गवताचे आQछादन करावे. 

नारळ - • नारळावर jगोज चkाकार पांढर) माशीचा �ादभुाVव Fदसनू ये=याची शWयता असनू या �कडीची �पIले आUण �ौढ 

पानाQया खाल)ल बाजसू रस शोषतात. माशीQया शर)रातनू :%वणा[या गोड 'चकट :%ावाकडे मुंNया आक�षVत होतात. 

cयांQयामुळे :%ाव सवV% पानांवर पसरतो. पानांवर)ल :%ावावर कालांतराने काJया बरुशीची वाढ होते. पlरणामी, �काश 

संmलेषण �kयेत अडथळा @नमाVण होतो.  चkाकार पांढर) माशीQया @नय%ंणासाठP झाडावर @नयaमत पा=याची फवारणी 

करावी. तसेच  पानावर)ल काळी बरुशीQया Gयव:थापनासाठP पानांवर पा=याचा १ टWके :टाचV सोIयशुन फवारावे. 

• आOVतेत घट व तापमानात वाढ संभवत असIयाने नवीन लागवड केलेIया नारळ बागेस पाणी दे=याची Gयव:था 

करावी तसेच तसेच आJयामMये ओलावा Fटक�व=यासाठP नारळाQया श>डया परुाGयात आUण झावJयांचे आQछादन 

करावे. 

• नवीन लागवड केलेIया नारळाQया रोपांची कडक उ4हामुळे पाने करप ूनयेत oहणनू रोपांना वEन सावल) करावी. 

केळी  - • आOVतेत घट व तापमानात वाढ सभंवत असIयाने केळी बागेस पाणी दे=याची Gयव:था करावी तसेच बुMंयाभोवती 

आQछादनाचा वापर करावा.  

• फुलो[यावर आलेIया केळीQया झाडाला काठPचा आधार gयावा तसेच �खर सूयV�करणाने घडाचे भाजनू नकुसान होव ू



नये oहणनू केळीQया पानाने �कंवा गोणपाठाने घड झाकून pयावा.  

• केळी �पकामMये पणVगुQछ रोगाचा �ादभुाVव झाIयास रोग^:त झाड े मनुGयासकट जaमनीतनू समूळ उपटून नqट 

करावीत. पणVगQुछ रोगाचा �सार मावा �कडीमाफV त होत असIयाने, �कडीचा �ादभुाVव Fदसनू येताच ०.०५ टWके 

डायaमथोएट या कLटकनाशकाची १५ FदवसांQया अतंराने तीन वेळा फवारणी करावी.   

]चकू  फळधारणा • आOVतेत घट व तापमानात वाढ सभंवत असIयाने, 'चकू बागेस पाणी दे=याची Gयव:था करावी तसेच झाडाQया 

बुMंयाभोवती गवताचे आQछादन करावे. 

मोगरा  फुल अवVथा • मोगरा फुल�पकावर)ल पणVकोश अळी, पाने गुंडाळणार) अळी व कJया खाणार) अळीचा �ादभुाVव Fदसनू आIयास 

�कडीQया @नय%ंणासाठP �ादभुाVव^:त पाने व कJया काढून नqट कराGयात व गरजेनसुार ५ टWके @नबोळी अकाVची 

फवारणी करावी. 

कुकुटपालन - • FदवसाQया कमाल तापमानात वाढ सभंवत असIयाने कfबTयांचे उqणतेपासनू संरXण करावे.   

• कुकुटपालन शेड मMये पा=याची भांडी वाढवावी व �प=यासाठP :वQछ आUण थडं पा=याची मुबलक �माणात दे=यात 

यावे. तसेच खाgय सकाळी �कंवा सMंयाकाळQया वेळेस दे=यात यावे. 

• रानीखेत (मानमोडी) आजारापासून पsयांचे संरXण कर=यासाठP उ4हाळाQया सुjवातीलाच पश ु वदैकांQया 

मागVदशVनाखाल) पsयांना रानीखेत (मानमोडी) �@तबधंक लसीकरण कEन pयावे. 

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-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार कaन ,साbरत करcयात आल
. 

अ]धक मा@हतीसाठd नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराef शासनाचे कृषी अ]धकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


