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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला   
?दनांक १६ ते २० जानेवार* २०१९ पयGत कमाल व Jकमान तापमानात साधारण राह*ल.  

"पक अवRथा कृ"ष स-ला   

वाल  श2गा अव3था • वाल �पक फुलो5यात ये7याची व दाणे भर7याची अव3था ओला<यासाठ> अ?त सव2दनशील अस@याने वाल �पकास 

फुलो5याAया काळात व श2गा भरताना पाणी <यव3थापन करावे.   

आबंा मोहोर अव3था • आबंा �पकामFये मोहोर संरGण वेळाप%कानसुार ?तसर) फवारणी मोहोर फुल7यापवुH इJमडाKलो�Hड १७.८ टKके �वाह) ३ 

Jम. ल). ६ Jम. ल). �?त १० Jलटर पा7यात Jमसळून फवारणी करावी. Mयामुळे तडुतडुे तसेच Jमजमाशीचे ?नय%ंण होव ू

शकेल व Mयाचा परपरागीकरण करणा5या कOटकावर होणारा पPरणाम टाळता येईल. तसेच फवारणीAया वेळेस 

�कटकनाशकाAया QावणामFये  भुर) रोगाAया ?नय%ंणासाठ> ५ टKके हेKझाकोनॅझोल ५ Jम. ल). �कंवा पा7यात �वरघळणारे 

८० टKके गंधक २० Uॅम �?त १० Jलटर या �माणात वापरावे.  

काज ू फळधारणा 

अव3था 

• काजमूFये फळधारणेAयावेळी ढेक7याचा (ट) मॉ3ंकOटो बग) आZण फुल�कडीAया ?नय%ंणासाठ> �वाह) लॅ[बडा सायहॅलो\ीन 

५ टKके ६ Jम. ल). �?त १० Jल. पा7यात Jमसळून फवारणी करावी. (सदर कOटकनाशकास लेबल Kलेम नाह)त) 

• काजमूFये रोठा या �कडीचा (खोड�कडीचा) �ादभुा]व झाडाचे खोड व उघडी मुळे यावर _दसनू येतो. _ह कOड झाडाची साल 

पोख`न आतील गाभा खाते. रोठयाAया �ादभुा]व _दसनू येताच ?नय%ंणासाठ> १५ एम. एम. पटाशीAया सहाbयाने �ादJुभ]त 

साल कडून झाडातील रोठयाला बाहेर काढून माcन टाकावेत व �वाह) Kलोरपायर)फॉस २० टKके ५ Jम. ल). �ती १ Jलटर 

या �माणात Qावण तयार क`न �ादJुभ]त भाग Qावणाने चांगला Jभजवावा व उरलेले Qावण झाडाAया बुFंयालगत मुळाशी 

ओतावे. झाडाला कोणMयाह) �कारे इजा क` नये व इजा झा@यास Mयाला बोडd पे3ट लावनू जखम झाकावी.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा_टका 

फळधारणा  • कJलगंड �पकामFये फुले ये7यास सुcवात झा@यावर फळमाशीAया ?नय%ंणासाठ> Kय ु@यरु ‘रGक’ सापळे �ती हेKटर) ४ 

वापरावे. वेळोवेळी कOडU3त फळे जाळून नhट करावीत.  

• फळबाग रोपवा_टकेस ?नयJमत पाणी दे7याची <यव3था करावी.   

सदर कृ"ष स-ला पTUका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Vामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तX स�मतीKया �शफारशीवZन 

तयार कZन �सा[रत कर\यात आल*. 

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


