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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

=दनांक २३ ते २७ जानेवार* २०१९ पयEत कमाल व Hकमान तापमान साधारण राह*ल. =दनाकं २३ ते २७ जानेवार* २०१९ पयEत वाNयाचा वेग ६ ते १२ Hक. मी. 

�Pत तास राह*ल.   
"पक अवQथा कृ"ष स-ला   

वाल   फुलोरा व श3गा 

अव4था 

• वाल �पकाम6ये श3गा पोखरणा9या अळीचा �ादभुा=व >दसून ये?याची श@यता आहे. �ादभुा=व >दसून आBयास Cनयं%णासाठE �कडF4त 

श3गा काढून नHट कराJयात व  �वाह) डायमेथोएट ३० ट@के २० Lम. ल). �Cत १० Lलटर पा?यात Lमसळून फवारणी करावी. 

• �पकास दाणे भर?याMया अव4थेत आवNयकतेनुसार पाणी दे?याची Jयव4था करावी. 

भुईमूग  वाढ)ची अव4था • �वनाआMछादानावर लागवड केलेBया भुईमूग �पकाम6ये पेरणीनंतर ३० ते ३५ >दवसांनी गरजेनुसार एक खुरपणी कQन नंतर �पकाला 

4वि4तक अवजाराMया सहाSयाने मातीची भर Tयावी.    

आंबा मोहोर अव4था • पुढ)ल पाचह) >दवस वा9याचा वेग जा4त असBयाने नवीन लागवड केलेBया कलमांना काठEचा आधार Tयावा. 

• आंबा �पकाम6ये मोहोर संरVण वेळाप%कानुसार Cतसर) फवारणीसाठE (मोहोर फुल?यापुवX) इLमडा@लो�Xड १७.८ ट@के �वाह) ६ Lम. 

ल). �Cत १० Lलटर पा?यात Lमसळून फवारणी करावी. [यामुळे तुडतुड े तसेच Lमजमाशीचे Cनयं%ण होवू शकेल व [याचा 

परपरागीकरण करणा9या क\टकावर होणारा प]रणाम टाळता येईल. तसेच फवारणीMया वेळेस �कटकनाशकाMया ^ावणाम6ये भुर) 

रोगाMया Cनयं%णासाठE ५ ट@के हे@झाकोनॅझोल ५ Lम. ल). �कंवा पा?यात �वरघळणारे ८० ट@के गंधक २० Fॅम �Cत १० Lलटर या 

�माणात वापराव.े  

'चकू  फुलोरा अव4था • 'चकू �पकाम6ये पाने व कbया खाणा9या अळीचा �ादभुा=व >दसून आBयास Cनयं%णासाठE फांTयांवर अळीने तयार केलेल) पानांची 

जाळी आतील अळीसह काढून नHट करावीत व ५ ट@के Cनबंोळी अका=ची फवारणी करावी.  

केळी - • केळी बागेत ७ ते ८ >दवसांMया अंतराने पाणी दे?याची Jयव4था करावी.   

• पुढ)ल पाचह) >दवस वा9याचा वेग जा4त असBयाने फुलो9यावर)ल केळीMया झाडाला काठEचा आधार Tयावा.  

भाजीपाला/ 

फळबाग रोपवा>टका 

फळधारणा  • पुढ)ल पाचह) >दवस वा9याचा वेग जा4त असBयाने भ3डी, वांगी, टोमेटो, Lमरची इ. �पकांना भर दयावी आdण काठEचा आधार Tयावा. 

• टोमॅटो व वांगी �पकास (लागवडीनंतर २ म>हeयाचे झाले असBयास) न%ाचा दसुरा हfता हे@टर) ५० �कलो न% (१०८ �कलो यु]रया) 

या �माणात दयावा. 

• कLलगंड �पकाम6ये मावा �कडीचा �ादभुा=व >दसून ये?याची श@यता आहे. �ादभुा=व >दसून आBयास Cनयं%णासाठE, डायमेथोएट १० 

Lम. ल). �कंवा मॅलॅ'थऑन २० Lम. ल). �ती १० Lलटर पा?यात Lमसळून फवारणी करावी. तसेच शतेाम6ये �पवbया 'चकट 

कागदाMया सापbयाचा वापर करावा. 

• फळबाग रोपवा>टकेस CनयLमत पाणी दे?याची Jयव4था करावी.   

दभुती जनावरे/ 

शbेया/ कुकुटपालन 

- • रा%ीMयावेळी �कमान तापमानात घट होत असBयाने जनावरांMया गोठयात तसेच कgबhयांMया शडे म6ये गरजेनुसार �वजेचे 

बBब आdण शडेभोवती पडदे गंुडाळाव.े 

• जनावरांना �प?यासाठE 4वMछ पाणी पुरवiयाची Jयव4था करावी.  

• दभु[या जनावरांना १ ते १.५ �कलो खुराक, १५ ते २० �कलो >हरवी वैरण व ४ ते ५ �कलो वाळलेल) वैरण Tयावी.  

• शbेयांम6ये जंताचे औषध दे?याचे रा>हले असBयास लवकरात लवकर दे?यात याव.े [यासाठE शेbयांना अलब3डाझॉल ७.५ Lम. Fॅम 

�Cत �कलो वजनास या �माणात औषध Tयाव.े 

सदर कृ"ष स-ला पSTका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Uामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तW स�मतीIया �शफारशीवYन तयार कYन �साZरत 

कर[यात आल*. 
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