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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला   
?दनांक ९ ते १३ जानेवार* २०१९ पयFत कमाल व Jकमान तापमानात साधारण राह*ल तसेच आ�ता कमी होRयाची शNयता आहे.   

"पक अवSथा कृ"ष स-ला   

भात रोप अव2था   • उ5हाळी भात रोपवाट)केस ;नय<मत पाणी दे>याची @यव2था करावी. 

वाल  फुलोरा अव2था  • कमी होणार) आBता तसेच �पक फुलोCयात ये>याची व दाणे भर>याची अव2था ओला@यासाठF अ;त सवGदनशील असHयाने 

वाल �पकास फुलोCयाIया काळात व शGगा भरताना पाणी @यव2थापन करावे.   

भुईमगु  वाढ)ची 

अव2था  

• भुईमगु �पकास पाणी @यव2थापन करावे. 

आबंा मोहोर अव2था • आबंा �पकामLये मोहोर संरMण वेळाप%कानसुार ;तसर) फवारणी मोहोर फुल>यापवुN इ<मडाPलो�Nड १७.८ टPके �वाह) ३ 

<म. ल). ६ <म. ल). �;त १० पा>यात <मसळून फवारणी करावी. Qयामुळे तडुतडुे तसेच <मजमाशीचे ;नय%ंण होव ूशकेल व 

Qयाचा परपरागीकरण करणाCया कSटकावर होणारा पTरणाम टाळता येईल. तसेच फवारणीIया वेळेस �कटकनाशकाIया 

BावणामLये  भुर) रोगाIया ;नय%ंणासाठF ५ टPके हेPझाकोनॅझोल ५ <म. ल). �कंवा पा>यात �वरघळणारे ८० टPके गंधक 

२० Xॅम �;त १० <लटर या �माणात वापरावे.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाZटका 

फलधारणा  • टोमॅटो, वांगी, �पकावर शGडा व फळे पोखरणाCया अळीचा �ादभुा[व Zदसनू आHयास �कडX2त फां\या व फळे जमा क]न 

न^ट करावीत व फेन@हलरेट १० <मल) १० <लटर पा>यात <मसळून फवारणी करावी. 
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तयार क[न �सा\रत करRयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठ] नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महारा^_ शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी संपक�  करावा 
 


