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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला  
>दनांक २५ त े२९ Rडस�बर २०१८ पयGत आकाश मेघाKछा>दत राह*ल. >दनांक २५ ते २९ Rडस�बर २०१८ पयGत वाPयाचा वेग ५ ते १० Jक. मी. �Sत तास राह*ल.  

"पक अवTथा   कृ"ष स-ला   

भात उगवण  • भात रोपवाट)केस यो4य 5या �माणात पाणी दे7याची 9यव:था करावी.  

वाल  शाखीय वाढ)ची 

अव:था  

• वाल �पकावर करपा रोगाचा �ादभुा>व ?दसून येत अस@यास रोगाAया Bनयं%णासाठD �पकावर ०.२ टEके मॅGकोझबे २० Jॅम �कंवा ०.२ 

टEके कॉपर ओEझीEलोराईड २० Jॅम �Bत १० Mलटर पा7यात Mमसळून रोगाAया तीOतेनुसार दर १५ ?दवसांनी फवारणी करावी. 

आंबा  पालवी  आQण  

बRगे फुट7याची 

अव:था  

• आंबा �पकामSये बRगे फुट7याAया अव:थेत तुडतुडयाAया Bनयं%णासाठD �वाह) लॅUबडा सायहॅलोVीन ५ टEके ६ Mम. ल). �Bत १० 

Mलटर पा7यात Mमसळून झाडाAया खोडावर, फांWयावर व पानांवर बसेल अशार)तीने संपूण> झाडावर फवारणी करावी. तसेच भुर) 

रोगाचा �ादभुा>व टाळ7यासाठD या फवारणीAया XावणामSये ५ टEके हेEझाकोनॅझोल ५ Mम. ल). �कंवा पा7यात Mमसळणारे ८० टEके 

गंधक �Bत Mलटर २० Jॅम �Bत १० Mलटर या �माणात Mमसळाव.े  

• नवीन लागवड केले@या आंबा कलमांना पाणी दे7याची 9यव:था करावी तसेच आYयामSये गवताचे आAछादन कराव.े   

काजू मोहोर अव:था  • काजूमSये मोहोर फुट7याAया अव:थेत ढेक7याचा (ट) मॉ:ंक]टो बग) आQण फुल�कडीAया Bनयं%णासाठD �वाह) �ोफेनोफोस ५० टEके 

१० Mम. ल). �Bत १० Mल. पा7यात Mमसळून मोहोर फुट7याAयावेळी फवारणी करावी.(सदर क]टकनाशकास लेबल Eलेम नाह)त) 

• नवीन लागवड केले@या काजू कलमांना पाणी दे7याची 9यव:था करावी तसेच आYयामSये गवताचे आAछादन कराव.े  

• काजू $बयांचे उ5पादन व $बयांचे आकारमान वाढ�व7यासाठD �Bत झाड ता_या �कंवा आठ ?दवसापयत̀ साठ�वले@या २५ टEके 

गोमु%ाची फवारणी (५ Mलटर Xावण) आQण २५ टEके गोमु%ाची झाडाAया बुंSयामSये िजरवणी (१० Mलटर Xावण) ऑEटोबर 

म?हGयापासून दर म?हGयाला एक अशी चार म?हने करावी.  

नारळ - • नारळबागेत पानांवर करपा रोगाचा �ादभुा>व ?दसून येत अस@यास रोगाAया Bनयं%णासाठD १ टEका बोडdMमeणाची फवारणी करावी. 

• नारळ बागेत ८ ते १० ?दवसांAया अंतराने पाणी दे7याची 9यव:था करावी तसेच आYयामSये ओलावा ?टक�व7यासाठD नारळाAया 

शfडया पुरा9यात आQण झावYयांचे आAछादन कराव.े 

मसाले �पके  फलधारणा • काळीMमर) बागेत वेलाभोवती आवशEयतेनुसार पाणी दे7याची 9यव:था करावी.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा?टका 

वाढ)ची अव:था • भाजीपाला �पकास न%ाचा दसुरा हhता हेEटर) ५० �कलो न% (१०८ �कलो युiरया) या �माणात �पक लागवडीनंतर १ म?हGयाचे झाले 

अस@यास दे7यात यावा. 

• टोमॅटो, वांगी, Mमरची �पकावर पाने खाणार) अळी, तुडतुड,े मावा �कडींचा �ादभुा>व ?दसून आ@यास Bनयं%णासाठD मॅलेथीऑन २० 

Mमल) �कंवा डायमेथोएट १५ Mमल) १० Mलटर पा7यात Mमसळून १०-१५ पावसाAया अंतराने फवारणी करावी. 

• टोमेटो �पकास काठDचा आधार दयावा. 

• भाजीपाला �पकास ६ ते ८ ?दवसांAया अंतराने पाणी दे7याची 9यव:था करावी.   

• फळबाग रोपवाट)केस BनयMमत पाणी दे7याची 9यव:था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शYेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प7यासाठD कोमट व :वAछ पाणी पुरवjयाची 9यव:था करावी.  

 

सदर कृ"ष स-ला पWXका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Yामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त[ स�मतीKया �शफारशीव]न तयार क]न �सा^रत 

कर_यात आल*. 

अ0धक मा>हतीसाठ` नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महाराab शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी संपक�  करावा. 
 


