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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक २० ते २१ 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 संसग4 �5तब'ंधत कर7यासाठ9 शेतीतील कामे करताना =व>छता व सुर@Aतते>या खबरदार)>या 

उपाययोजनांचे पालन करावे.  

• शेतीतील सव4 कामे करताना शेतकDयांनी / शेतमजरुांनी तFडाला मा=क लावावे तसेच एकमेकांमHये ४-६ फुट अतंर राह)ल 

याची दAता Kयावी. ठरा�वक वेळाने साबणाने हात =व>छ धवुावेत.  

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

पहावे. शतेात काम करतांना कामगारांची जा=त गदR होणार नाह) याची काळजी Kयावी.  

• को�वड -१९ चा संसग4 आढळून आलेTया भागामHये शQयतो शतेीमHये य%ंाचा वापर केTयानतंर १ टQका सोUडयम 

हायपोQलोराईड या 5नजVतुकाचा वापर कWन य%ें 5नजVतुक कWन ठेवावी तसेच शेतमाल साठवनू ठेवाय>या गो7या व इतर 

साYहZय वापर7यापवू[ १ टQका सोUडयम हायपोQलोराईडचे \ावण वापWन  5नजVतुक कWन घेणे आव]यक आहे.  

• �पक संरAण व पोषक अ^न\Pयासंदभा4त फवारणी करताना उपकरणे हाताळणे, \ावण तयार करणे, फवारणी करणे व 

उपकरणे धवुनू ठेवणे या�वषयी परेुशी खबरदार) Kयावी.  

• शेतीसाठ9 आव]यक खरेद) आ_ण �व`a करताना शासनाने नेमून YदलेTया 5नयमांचे पालन करावे. 

उ[हाळी भात  फुलोरा ते  दाणे 

भरणे अवRथा 

• उ^हाळी भात �पक दाणे भर7या>या अव=थेत असTयाने शतेात पा7याची पातळी ५ सc. मी. पय4त ठेवावी. 

आबंा 

 

फळधारणा 

अवRथा 

 

• Yदनांक २० ते २१ ए��ल २०२० दरdयान हलQया =वWपा>या पाऊसाची शQयता असTयाने काढणीस तयार असलेTया 

आबंा फळांची ‘नतून’ झेTया>या सहाhयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टQके) पQवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयVत �कंवा 

संHयाकाळी ४ नतंर पाऊसाचा अदंाज घेवनू काढणी करावी. उlणतेमुळे फळांचे तापमान वाढून साQयाचे �माण वाढ7याची 

शQयता असTयाने आmंयाची फळे काढTयानतंर सावल)मHये ठेवावीत तसेच आबंा फळांची वाहतूक रा%ी>या वेळेस करावी. 

फळे काढणी>या �कमान १५ Yदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी कW नये तसेच फळे काढणीस तयार हो7या>या 

एक मYहना अगोदर झाडास पाणी दे7याचे बदं करावे. 

• काढणी प]चात बरुशीज^य रोगापासनू आबंा फळांचे संरAण कर7यासाठ9 काढणी नतंर लगेचच फळे ५२o सc. तापमाना>या 

पा7यात १० nम5नटे बडुवनू काढावीत व नतंर फळे �पक�व7यासाठ9 ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं कFकण कृषी 

�वpयापीठाने nशफारस केलेTया कोरोगोटेड फायबर बॉQसमHये फळे प�कंग करावीत.    

• Yदनांक २० ते २१ ए��ल २०२० दरdयान हलQया =वWपा>या पाऊसाची शQयता असTयाने आबंा फळांवर करपा रोगाचा 

�ादभुा4व Yदसनू ये7याची शQयता असTयाने रोगा>या 5नय%ंणासाठ9 थायो�फनेट nमथाईल १० qॅम �कंवा काबs^डाझीम १२ 

टQके + मॅ^कोझेब ६३ टQके  १० qॅम �5त १० nलटर पाणी यापकैa कोणZयाह) एका बरुशीनाशकाची फवारणी करावी.  

• Yदनांक २० ते २१ ए��ल २०२० दरdयान हलQया =वWपा>या पावसाची शQयता असTयाने आबंा फळांचे पाऊसापासनू 

संरAण कर7यासाठ9 अडंाकृती आकारा>या आबंा फळांना कागद)/ वत4मानप%ापासून बन�वलेTया �पशPयांचे आवरण घालावे. 

आवरण घालताना फळा>या देठाकडे इजा होणार नाह) याची काळजी Kयावी. 



• आबंा फळांचे फळमाशी पासनू संरAण कर7यासाठ9 �वpयापीठाने nशफारस केलेले “रAक फळमाशी सापळा” �ती हेQटर) ४ 

या �माणात बागेमHये झाडा>या खाल)ल बाज>ूया फांpयावर लावावेत. फळमाशी>या सापwयात ठेवलेले रासाय5नक खाpय 

आnमष (nमथाईल यजेुनोल) ६ ते ७ आठवxयानतंर बदलावे. फळगळ झालेल) आबंा फळे गोळा कWन नlट करावी व 

बागेत =व>छता ठेवावी. 

• नवीन लागवड केलेTया आबंा कलमांना पYहल) तीन वषs पाणी दे7याची Pयव=था करावी. पYहTया वष[ आठवडयातनू दोन 

वेळा तर दसुDया वष[ पधंरा Yदवसातनू दोन वेळा व 5तसDया वष[ मYह^यातनू दोन वेळा �Zयेक कलमांना ३० nलटर पाणी 

दे7याची Pयव=था करावी. 

• आबंा नवीन लागवड करावया>या Aे%ामHये साफ सफाई कWन Kयावी.  

काज ू फळधारणा 

अवRथा 

• Yदनांक २० ते २१  ए��ल २०२०  दरdयान  हलQया =वWपा>या पाऊसाची शQयता असTयाने पणू4 तयार झालेTया काज ू$बयांची 

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

साठवणूक करावी. 

• नवीन लागवड केलेTया काज ूकलमांना दर आठ Yदवसांनी �ती कलम १५ nलटर पाणी दे7याची Pयव=था करावी. तसेच 

कलमां>या आwयातील पा7याचे बाlपीभवन कमी हो7यासाठ9 आwयामHये वाळलेले गवत, पालापाचोळा �कंवा पोल)थीनचे 

आ>छादन करावे. 

• काजमूHये रोठा या �कडीचा (खोड�कडीचा) �ादभुा4व झाडाचे खोड व उघडी मुळे यावर Yदसनू ये7याची शQयता असTयाने 

रोyयाची कaड झाडाची साल पोखWन आतील गाभा खाते. रोठया>या �ादभुा4व Yदसनू येताच 5नय%ंणासाठ9 १५ एम. एम. 

पटाशी>या सहाhयाने �ादnुभ4त साल कडून झाडातील रोठयाला बाहेर काढून माzन टाकावेत व �वाह) Qलोरपायर)फॉस २० 

टQके ५० nम. ल). �ती १० nलटर या �माणात \ावण तयार कWन �ादnुभ4त भाग \ावणाने चांगला nभजवावा. झाडाला 

कोणZयाह) �कारे इजा कW नये व इजा झाTयास Zयाला बोड{ पे=ट लावनू जखम झाकावी.  

• काज ूनवीन लागवड करावया>या Aे%ामHये साफ सफाई कWन Kयावी. 

नारळ - • तापमानात वाढ व आ\4तेत घट संभवत असTयाने नारळ बागेस ५ ते ६ Yदवसां>या अतंराने पाणी दे7याची Pयव=था 

करावी तसेच तसेच आwयामHये ओलावा Yटक�व7यासाठ9 नारळा>या शcडया परुाPयात आ_ण झावwयांचे आ>छादन करावे. 

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

सपुार
  - • तापमानात वाढ व आ\4तेत घट सभंवत असTयाने सुपार) बागेस ४ ते ५ Yदवसां>या अतंराने पाणी दे7याची Pयव=था 

करावी.   

पांढरा कांदा  वाढ
ची अवRथा • कांदा काढणीस तयार हो7या>या २ आठवxयाअगोदर �पकास पाणी देणे थांबवावे जेणेकWन पानातील रस कांpयामHये 

उतWन कांदा काढणीस तयार होईत.  

भाजीपाला  

�पके  

फलधारणा  • Yदनांक २० ते २१ ए��ल २०२० दरdयान हलQया =वWपा>या पाऊसाची शQयता असTयाने वांगी, nमरची, टोमेटो आ_ण 

भcडी भाजीपाला �पकावर तडुतडु,े मावा इ. रसशोषक �कडींचा �ादभुा4व हो7याची शQयता असTयाने पाऊस झाTयास 

�कडीं>या 5नय%ंणासाठ9 मेला'थओन २० nमल) �कंवा डायnमथोएट १५ nमल) �5त १० nल. पा7यात nमसळून फवारणी 

करावी. तसेच करपा रोगा>या 5नय%ंणासाठ9 मॅ^कोझेब २० qॅम �5त १० nल. पा7यात nमसळून फवारणी करावी. 

दभुती जनावरे - • जनावरां>या शर)राचे तापमान सतंुnलत राह7यासाठ9 जनावरांना ताजे =व>छ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे7यात यावे 

तसेच उlणतेचा दाह कमी कर7यासाठ9 वरैणीवर १ टQके गुळपाणी आ_ण ०.५ टQके मीठ यांचे =वतं% \ावण कWन 

nशपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत असTयाने उlणतेपासनू संरAण कर7यासाठ9 गोyयाचे शेडचे छ}पर गवत, भाताचा पcडा, �कंवा 

नारळा>या झावwया यांनी झाकून Zयावर अ5तउ^हा>यावेळी पाणी पडेल अशी Pयव=था करावी तसेच वारा वाहत असलेTया 

Yदशेने गोठया>या बाजसू पा7यात nभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उlणतेपासनू जनावरांचे संरAण कर7याक~रता दपुार>या वेळी जनावरां>या अगंावर थडं पाणी nशपंडावे Zयामुळे शर)राचे 

तापमान कमी हो7यास मदत होईल. 

कुकुटपालन - • कुकुटपालन शेड मHये पा7याची भांडी वाढवावी व �प7यासाठ9 =व>छ आ_ण थडं पा7याची मुबलक �माणात दे7यात यावे. 

तसेच खाpय सकाळी �कंवा सHंयाकाळ>या वेळेस दे7यात यावे. 

• तापमानात वाढ सभंवत असTयाने उlणतेपासनू संरAण कर7यासाठ9 कुकुटपालन शेडचे छ}पर गवत, भाताचा पcडा, �कंवा 

नारळा>या झावwया यांनी झाकून Zयावर अ5तउ^हा>यावेळी पाणी पडेल अशी Pयव=था करावी तसेच वारा वाहत असलेTया 

Yदशेने शडे>या बाजसू पा7यात nभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

सदर कृ�ष स�ला प`aका डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तb स-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार कSन ,साcरत करdयात आल
. 

अeधक मा@हतीसाठf नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराgh शासनाचे कृषी अeधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


