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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला   

>दनांक ५ ते ९ जानेवार* २०१९ पयEत कमाल व Hकमान तापमानात वाढ होQयाची शLयता आहे.  

"पक अवRथा कृ"ष स-ला   

भात रोप अव2था   • पेरणीनंतर १५ 7दवसांनी �8त गुंठा :े%ास १ �क.;ॅ. यु=रया खताचा दसुरा ह@ता देAयात यावा.   

वाल  फुलोरा अव2था  • वाल �पक फुलोBया अव2थेत असताना पाणी देAयाची Cयव2था करावी.   

आंबा पालवी  आEण 

बFगे फुटAयाची 

अव2था 

• आंबा �पकामHये बFगे फुटAयाIया अव2थेत तडुतडुयाIया 8नयं%णासाठJ �वाह) लॅKबडा सायहॅलोLीन ५ टMके ६ Nम. ल). �8त १० 

Nलटर पाAयात Nमसळून झाडाIया खोडावर, फांQयावर व पानांवर बसेल अशार)तीने सपंूणS झाडावर फवारणी करावी. तसेच भुर) 

रोगाचा �ादभुाSव टाळAयासाठJ या फवारणीIया TावणामHये ५ टMके हेMझाकोनॅझोल ५ Nम. ल). �कंवा पाAयात Nमसळणारे ८० 

टMके गंधक �8त Nलटर २० ;ॅम �8त १० Nलटर या �माणात Nमसळावे.  

• आंबा �पकामHये फुल�कडीचा �ादभुाSव 7दसनू आUयास 8नयं%णासाठJ ३० टMके �वाह) डायमेथोएट १५ Nम.ल).   �8त १० ल)टर 

पाAयात Nमसळून फवारणी करावी. फवारणी पानाIया खालIया बाजूवर पडले याची द:ता Xयावी.  

(सदर कZटकनाशकास लेबल Mलेम नाह)त.) 

काजू मोहोर अव2था • काजूमHये मोहोर फुटAयाIया अव2थेत ढेकAयाचा (ट) मॉ2ंकZटो बग) आEण फुल�कडीIया 8नयं%णासाठJ �वाह) �ोफेनोफोस ५० 

टMके १० Nम. ल). �8त १० Nल. पाAयात Nमसळून मोहोर फुटAयाIयावेळी फवारणी करावी.(सदर कZटकनाशकास लेबल Mलेम 

नाह)त) 

नारळ -- • िजU`यातील �कनारपaी भागामHये नारळावर bगोज चcाकार पांढर) माशीIया �ादभुाSवामुळे पानावर काdया बरुशीची वाढ 7दसून 

येत असUयाने माशीIया 8नयं%णासाठJ बागेचे 8नयNमत सवe:ण करावे, बागेत माडाIया शfgयाकडे �पवळे 'चकट सापळे लावावेत 

तसेच पानावर)ल काdया बरुशीIया 8नय%ंणासाठJ १ टMका 2टाचS Tावणाची (१ ;ॅम �8त Nलटर पाणी) फवारणी करावी.  

पेb  फळधारणा • पेb �पकामHये bगोज चcाकार पांढर) माशीIया �ादभुाSवामुळे पानावर काdया बरुशीची वाढ 7दसून येAयाची शMयता असUयाने 

माशीIया 8नयं%णासाठJ बागेचे 8नयNमत सवe:ण करावे, बागेत झाडाIया शfgयाकड े�पवळे 'चकट सापळे लावावेत तसेच पानावर)ल 

काdया बरुशीIया 8नय%ंणासाठJ १ टMका 2टाचS Tावणाची (१ ;ॅम �8त Nलटर पाणी) फवारणी करावी. 

कांदा  शाखीय वाढ)ची 

अव2था 

• कांदा �पकामHये रोपांIया लागवडीनतंर ८ त े१० 7दवसांIया अंतराने 8नयNमत खरुपणी करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा7टका 

वाढ)ची अव2था • कोबीवगiय �पकामHये लागवडीनतंर २० ते २५ 7दवसांनी खरुपणी करावी व रोपांना मातीची भर दयावी. 

• टोमॅटो, वांगी, Nमरची �पकावर पाने खाणार) अळी, तुडतडु,े मावा �कडींचा �ादभुाSव 7दसनू आUयास 8नयं%णासाठJ मॅलेथीऑन २० 

Nमल) �कंवा डायमेथोएट १५ Nमल) १० Nलटर पाAयात Nमसळून १०-१५ 7दवसाIया अंतराने फवारणी करावी. 

• भाजीपाला �पकास तसेच फळबाग रोपवाट)केस 8नयNमत पाणी देAयाची Cयव2था करावी.   

दभुती 

जनावरे/ 

शेdया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पAयासाठJ कोमट व 2वIछ पाणी पुरवkयाची Cयव2था करावी.  

• �कमान तापमानात घट संभवत असUयाने रा%ीIया वेळेस जनावरांIया गोठयात तसेच कFबgयांIया शडे मHये गरजेनुसार 

�वजेचे बUब आEण शेडभोवती पडदे गंुडाळावेत.  

सदर कृ"ष स-ला पUVका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Wामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तY स�मतीIया �शफारशीव[न तयार क[न 

�सा\रत करQयात आल*. 
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