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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला   

=दनांक ९  ते १३ जानेवार* २०१९ पयDत कमाल व Hकमान तापमानात साधारण राह*ल.  

"पक अवPथा कृ"ष स-ला   

भात रोप अव4था   • उ7हाळी भात रोपवाट)केस =नय>मत पाणी दे@याची Bयव4था करावी. 

वाल  फुलोरा अव4था  • �पक फुलोCयात ये@याची व दाणे भर@याची अव4था ओलाBयासाठF अ=त सवGदनशील असHयान े वाल 

�पकास फुलोCयाIया काळात व शGगा भरताना पाणी Bयव4थापन कराव.े   

भुईमगु  वाढ)ची अव4था  • भुईमगु �पकास पाणी Bयव4थापन कराव.े 

आंबा पालवी  आLण 

बMगे फुट@याची 

अव4था 

• आंबा �पकामNये बMगे फुट@याIया अव4थेत तडुतडुयाIया =नयं%णासाठF �वाह) लॅPबडा सायहॅलोQीन ५ 

टRके ६ >म. ल). �=त १० >लटर पा@यात >मसळून झाडाIया खोडावर, फांTयावर व पानांवर बसेल 

अशार)तीन ेसंपूणU झाडावर फवारणी करावी. तसेच भुर) रोगाचा �ादभुाUव टाळ@यासाठF या फवारणीIया 

VावणामNये ५ टRके हेRझाकोनॅझोल ५ >म. ल). �कंवा पा@यात >मसळणारे ८० टRके गंधक �=त >लटर 

२० Wॅम �=त १० >लटर या �माणात >मसळाव.े  

काज ू मोहोर अव4था • काजमूNये मोहोर फुट@याIया अव4थेत ढेक@याचा (ट) मॉ4ंक[टो बग) आLण फुल�कडीIया =नयं%णासाठF 

�वाह) �ोफेनोफोस ५० टRके १० >म. ल). �=त १० >ल. पा@यात >मसळून मोहोर फुट@याIयावेळी 

फवारणी करावी.(सदर क[टकनाशकास लेबल Rलेम नाह)त) 

कांदा  शाखीय वाढ)ची 

अव4था 

• कांदा �पकामNये फुल�कडीIया �ादभुाUव ]दसनू आHयास =नयं%णासाठF िRवनोलफॉस २५ >मल) १० >लटर 

पा@यात >मसळून फवारणी करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा]टका 

फलधारणा • टोमॅटो, वांगी, �पकावर शGडा व फळे पोखरणाCया अळीचा �ादभुाUव ]दसनू आHयास �कडW4त फांTया व 

फळे जमा क`न नaट करावीत व फेनBहलरेट १० >मल) १० >लटर पा@यात >मसळून फवारणी करावी. 

• काढणीस तयार असलेHया भाजीपाला �पकांची काढणी क`न bयावी.   

सदर कृ"ष स-ला पRSका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Tामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तV स�मतीIया 

�शफारशीवXन तयार कXन �साYरत करZयात आल*. 

अ[धक मा=हतीसाठ\ नजीकIया कृषी "व$यापीठाच ेक� � Hकंवा महारा]^ शासनाचे कृषी अ[धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 
 


