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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक २० ए�,ल २०२० दरQयान हल6या RवSपा5या पाऊसाची श6यता असनू कमाल व Jकमान तापमानात वाढ संभवते तसेच आकाश VनरW राह
ल. 

�पक अवRथा कृ�ष स�ला 

को�वड १९ बाबत शेतकNयांनी 

Yयावयाची दMता  

 

• कोरोना �वषाणूचा संसग6 �7तब'ंधत कर9यासाठ; शेतीतील कामे करताना >व?छता व सुरABतते?या खबरदार)?या 

उपाययोजनांचे पालन करावे.  

• शेतीतील सव6 कामे करताना शेतकEयांनी / शेतमजरुांनी तGडाला मा>क लावावे तसेच एकमेकांमIये ४-६ फुट अतंर राह)ल 

याची दBता Lयावी. ठरा�वक वेळाने साबणाने हात >व?छ धवुावेत.  

• जेवताना, �वNांती घेताना, शतेमाल गाडीत चढवत तसेच उतरवत असताना दोन QयRतींमIये ४-६ फूट अतंर राह)ल असे 

पहावे. शतेात काम करतांना कामगारांची जा>त गदS होणार नाह) याची काळजी Lयावी.  

• को�वड -१९ चा संसग6 आढळून आलेTया भागामIये शRयतो शतेीमIये य%ंाचा वापर केTयानतंर १ टRका सोUडयम 

हायपोRलोराईड या 7नजVतुकाचा वापर कWन य%ें 7नजVतुक कWन ठेवावी तसेच शेतमाल साठवनू ठेवाय?या गो9या व इतर 

साYहZय वापर9यापवू[ १ टRका सोUडयम हायपोRलोराईडचे \ावण वापWन  7नजVतुक कWन घेणे आव]यक आहे.  

• �पक संरBण व पोषक अ^न\Qयासंदभा6त फवारणी करताना उपकरणे हाताळणे, \ावण तयार करणे, फवारणी करणे व 

उपकरणे धवुनू ठेवणे या�वषयी परेुशी खबरदार) Lयावी.  

• शेतीसाठ; आव]यक खरेद) आ_ण �व`a करताना शासनाने नेमून YदलेTया 7नयमांचे पालन करावे. 

उ[हाळी भात  फुलोरा ते  दाणे 

भरणे अवRथा 

• उ^हाळी भात �पक दाणे भर9या?या अव>थेत असTयाने शतेात पा9याची पातळी ५ सc. मी. पय6त ठेवावी. 

आबंा 

 

फळधारणा 

अवRथा 

 

• Yदनांक २० ए��ल २०२० रोजी हलRया >वWपा?या पावसाची शRयता असTयाने आबंा फळांचे पाऊसापासनू संरBण 

कर9यासाठ; अडंाकृती आकारा?या आबंा फळांना कागद)/ वत6मानप%ापासून बन�वलेTया �पशQयांचे आवरण घालावे. 

आवरण घालताना फळा?या देठाकडे इजा होणार नाह) याची काळजी Lयावी. 

• आबंा फळांचे फळमाशी पासनू संरBण कर9यासाठ; �वeयापीठाने fशफारस केलेले “रBक फळमाशी सापळा” �ती हेRटर) ४ 

या �माणात बागेमIये झाडा?या खाल)ल बाज?ूया फांeयावर लावावेत. फळमाशी?या सापjयात ठेवलेले रासाय7नक खाeय 

आfमष (fमथाईल यजेुनोल) ६ ते ७ आठवmयानतंर बदलावे. फळगळ झालेल) आबंा फळे गोळा कWन नnट करावी व 

बागेत >व?छता ठेवावी. 

• नवीन लागवड केलेTया आबंा कलमांना पYहल) तीन वषo पाणी दे9याची Qयव>था करावी. पYहTया वष[ आठवडयातनू दोन 

वेळा तर दसुEया वष[ पधंरा Yदवसातनू दोन वेळा व 7तसEया वष[ मYह^यातनू दोन वेळा �Zयेक कलमांना ३० fलटर पाणी 

दे9याची Qयव>था करावी. 

• आबंा नवीन लागवड करावया?या Bे%ामIये साफ सफाई कWन Lयावी.  

काज ू फळधारणा 

अवRथा 

• Yदनांक २० ए��ल २०२०  दरpयान  हलRया >वWपा?या पाऊसाची शRयता असTयाने पणू6 तयार झालेTया काज ू$बयांची काढणी 

पाऊसाचा अदंाज घेवनू करावी. काढणी केलेTया $बया उ^हामIये ७ ते ८ Yदवस वाळवनू हवाबदं Yठकाणी साठवणूक 

करावी. 



• नवीन लागवड केलेTया काज ूकलमांना दर आठ Yदवसांनी �ती कलम १५ fलटर पाणी दे9याची Qयव>था करावी. तसेच 

कलमां?या आjयातील पा9याचे बाnपीभवन कमी हो9यासाठ; आjयामIये वाळलेले गवत, पालापाचोळा �कंवा पोल)थीनचे 

आ?छादन करावे. 

• काजमूIये रोठा या �कडीचा (खोड�कडीचा) �ादभुा6व झाडाचे खोड व उघडी मुळे यावर Yदसनू ये9याची शRयता असTयाने 

रोqयाची कaड झाडाची साल पोखWन आतील गाभा खाते. रोठया?या �ादभुा6व Yदसनू येताच 7नय%ंणासाठ; १५ एम. एम. 

पटाशी?या सहाrयाने �ादfुभ6त साल कडून झाडातील रोठयाला बाहेर काढून माsन टाकावेत व �वाह) Rलोरपायर)फॉस २० 

टRके ५० fम. ल). �ती १० fलटर या �माणात \ावण तयार कWन �ादfुभ6त भाग \ावणाने चांगला fभजवावा. झाडाला 

कोणZयाह) �कारे इजा कW नये व इजा झाTयास Zयाला बोडu पे>ट लावनू जखम झाकावी.  

• काज ूनवीन लागवड करावया?या Bे%ामIये साफ सफाई कWन Lयावी. 

नारळ - • तापमानात वाढ व आ\6तेत घट संभवत असTयाने नारळ बागेस ५ ते ६ Yदवसां?या अतंराने पाणी दे9याची Qयव>था 

करावी तसेच तसेच आjयामIये ओलावा Yटक�व9यासाठ; नारळा?या शcडया परुाQयात आ_ण झावjयांचे आ?छादन करावे. 

नवीन लागवड केलेTया नारळा?या रोपांची कडक उ^हामुळे पाने करप ूनयेत pहणनू रोपांना वWन सावल) करावी. 

^चकू फुलोरा ते 

फळधारणा 

• तापमानात वाढ व आ\6तेत घट संभवत असTयाने 'चकू बागेस ५ ते ६ Yदवसां?या अतंराने पाणी दे9याची Qयव>था करावी 

तसेच झाडा?या बुIंयाभोवती गवताचे आ?छादन करावे. 

दभुती जनावरे - • जनावरां?या शर)राचे तापमान सतंुfलत राह9यासाठ; जनावरांना ताजे >व?छ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे9यात यावे 

तसेच उnणतेचा दाह कमी कर9यासाठ; वरैणीवर १ टRके गुळपाणी आ_ण ०.५ टRके मीठ यांचे >वतं% \ावण कWन 

fशपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत असTयाने उnणतेपासनू संरBण कर9यासाठ; गोqयाचे शेडचे छwपर गवत, भाताचा पcडा, �कंवा 

नारळा?या झावjया यांनी झाकून Zयावर अ7तउ^हा?यावेळी पाणी पडेल अशी Qयव>था करावी तसेच वारा वाहत असलेTया 

Yदशेने गोठया?या बाजसू पा9यात fभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उnणतेपासनू जनावरांचे संरBण कर9याकxरता दपुार?या वेळी जनावरां?या अगंावर थडं पाणी fशपंडावे Zयामुळे शर)राचे 

तापमान कमी हो9यास मदत होईल. 

कुकुटपालन - • कुकुटपालन शेड मIये पा9याची भांडी वाढवावी व �प9यासाठ; >व?छ आ_ण थडं पा9याची मुबलक �माणात दे9यात यावे. 

तसेच खाeय सकाळी �कंवा सIंयाकाळ?या वेळेस दे9यात यावे. 

• तापमानात वाढ सभंवत असTयाने उnणतेपासनू संरBण कर9यासाठ; कुकुटपालन शेडचे छwपर गवत, भाताचा पcडा, �कंवा 

नारळा?या झावjया यांनी झाकून Zयावर अ7तउ^हा?यावेळी पाणी पडेल अशी Qयव>था करावी तसेच वारा वाहत असलेTया 

Yदशेने शडे?या बाजसू पा9यात fभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    
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