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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Bदनांक २९ फेTवुार
 ते ४ माच2 २०२० दरUयान कमाल व Lकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश XनरY राह
ल. 

�पक अवZथा कृ�ष स�ला 

वाल  काढणी अवZथा • वाल �पकाची काढणी जसजशा श8गा वाळतील तसतशी श8गांची तोडणी क:न ४ ते ५ <दवस श8गा उ>हात वाळवा@यात 

व मळणी करावी �कंवा श8गा झाडावर वाळBयानतंर �पकाची कापणी क:न झाडे खCयावर ३ ते ४ <दवस उ>हात 

वाळवावीत व नतंर मळणी करावी. साठववणूकEमFये भुंGयाचा उपHव टाळJयासाठK वालाचे दाणे मातीLया खळीचा थर 

देऊन चांगले वाळवावे. 

आबंा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झालेBया आबंा बागेमFये वाटाणा आकाराLया अवPथेत तडुतQुयाचा, फुल�कडीचा आRण भुर)  रोगाचा 

�ादभुाSव आढळून येJयाची शTयता असBयामुळे मोहोर संरUण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (XतसYया फवारणीनतंर 

१५ <दवसांLया अतंराने) थायमेथाTझाम २५ टTके ड[Bय.ु जी. १ \ॅम + भुर) रोगाLया Xनय%ंणासाठK ५ टTके 

हेTझाकोनॅझोल ५ _म. ल). �कंवा पाJयात �वरघळणारे ८० टTके गंधक २० \ॅम �Xत १० _लटर पाJयातनू फवारणी 

करावी.  

• उaपादन व फळांची �त सधुारJयासाठK १ टTके पोटॅ_शयम नायbेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अवPथेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कd.कृ.�वeयापीठाने <दलेBया _शफारशी नसुार  फळगळ कमी 

करJयासाठK, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठK, फळामधील साTयाचे �माण कमी करJयासाठK 

आRण फळमाशीपासनू संरUण करJयासाठK २५ x २० स8.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• आHSतेत घट व तापमानात वाढ संभवत असBयाने नवीन लागवड केलेBया आबंा कलमांना पाणी देJयाची @यवPथा 

करावी तसेच झाडाLया बुFंयाभोवती गवताचे आLछादन करावे. 

नारळ - • नारळावर hगोज चiाकार पांढर) माशीचा �ादभुाSव <दसनू येJयाची शTयता असनू या �कडीची �पBले आRण �ौढ 

पानाLया खाल)ल बाजसू रस शोषतात. माशीLया शर)रातनू P%वणाYया गोड 'चकट P%ावाकडे मुंGया आक�षSत होतात. 

aयांLयामुळे P%ाव सवS% पानांवर पसरतो. पानांवर)ल P%ावावर कालांतराने काCया बरुशीची वाढ होते. पjरणामी, �काश 

संkलेषण �iयेत अडथळा XनमाSण होतो.  चiाकार पांढर) माशीLया Xनय%ंणासाठK झाडावर Xनय_मत पाJयाची फवारणी 

करावी. तसेच  पानावर)ल काळी बरुशीLया @यवPथापनासाठK पानांवर पाJयाचा १ टTके PटाचS सोBयशुन फवारावे. 

• आHSतेत घट व तापमानात वाढ संभवत असBयाने नवीन लागवड केलेBया नारळ बागेस पाणी देJयाची @यवPथा 

करावी तसेच तसेच आCयामFये ओलावा <टक�वJयासाठK नारळाLया श8डया परुा@यात आRण झावCयांचे आLछादन 

करावे. 

• नवीन लागवड केलेBया नारळाLया रोपांची कडक उ>हामुळे पाने करप ूनयेत mहणनू रोपांना व:न सावल) करावी. 

सपुार
 - • आHSतेत घट व तापमानात वाढ संभवत असBयाने सुपार) बागेस पाणी देJयाची @यवPथा करावी.   

क/लगंड फळधारणा • क_लगंड �पकामFये फुले येJयास सुhवात झाBयावर फळमाशीLया Xनय%ंणासाठK Tय ुBयरु ‘रUक’ सापळे �ती हेTटर) 

४ वापरावे. वेळोवेळी कEड\Pत फळे जाळून नpट करावीत.  

• क_लगंडाची फळे सूयS�काशापासनू बचाव करJयासाठK फळे भाताLया प8qयाने �कंवा गवताने झाकून rयावीत.   



भ4डी  फळधारणा • भ8डी �पकामFये मावा �कडीचा �ादभुाSव <दसनू येJयाची शTयता असनू �कड �पकातील अ>नरस शोषनू �पकाLया 

�व�वध भागावर मधासारखा 'चकट P%ाव टाकत असBयाने पानावर काCया बरुशीची वाढ <दसनू येते. मावा �कडीचा 

�ादभुाSव आढळून आBयास Xनय%ंणासाठK �कड\Pत पाने/ श8ड ेनpट करावेत तसेच �वाह) डायमेथोएट ३० टTके �वाह) 

१० _म. ल). �Xत १० _लटर पाJयात _मसळून फवारणी करावी. �पकामFये �पवळे 'चकट कागद सापळे लावावेत. 

दभुती जनावरे 

 

- • जनावरांLया शर)राचे तापमान संतु_लत राहJयासाठK जनावरांना ताजे PवLछ व थडं पाणी मुबलक �माणात 

देJयात यावे. तसेच उpणतेचा ताण कमी करJयासाठK वरैणीवर १ टTके  गळुपाणी आRण ०.५ टTके मीठ यांचे 

Pवतं% Hावण क:न _शपंडावे.  

• उpणतेपासनू जनावरांचे संरUण करJयाकjरता दपुारLया वेळी जनावरांLया अंगावर थडं पाणी _शपंडावे aयामुळे शर)राचे 

तापमान कमी होJयास मदत होईल. 

कुकुटपालन - • <दवसाLया कमाल तापमानात वाढ सभंवत असBयाने कdबQयांचे उpणतेपासनू संरUण करावे.   

• कुकुटपालन शेड मFये पाJयाची भांडी वाढवावी व �पJयासाठK PवLछ आRण थडं पाJयाची मुबलक �माणात देJयात 

यावे. तसेच खाeय सकाळी �कंवा सFंयाकाळLया वेळेस देJयात यावे. 

• रानीखेत (मानमोडी) आजारापासून पvयांचे संरUण करJयासाठK उ>हाळाLया सुhवातीलाच पश ु वदैकांLया 

मागSदशSनाखाल) पvयांना रानीखेत (मानमोडी) �Xतबधंक लसीकरण क:न rयावे. 

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 .सा`रत करaयात आल
. 

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


