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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक ४ ते ८ जानेवार
 २०२० दरPयान कमाल व Jकमान तापमानात घट संभवत असनू आकाश RनरS राह
ल. 

�पक अवTथा कृ�ष स�ला 

भात रोपवा@टका  • उ3हाळी भात रोपवाट)केस 9नय:मत पाणी दे<याची >यव?था करावी. 

वाल  वाढ
ची अवTथा • वाल �पकावर पाने खाणाAया अळीचा �ादभुाBव Cदसनू येत असDयास 9नय%ंणासाठF सायपरमेGीन २५% �वाह) १० :म.ल). 

�9त १० :लटर पा<यात :मसळून फवारणी करावी. 

आबंा 

 

पालवी व ब%गे 

फुटणे अवTथा  

• हवामान अदंाजानसुार आJंयाला मोहोर फुट<यास पोषक वातावरण तयार होत असDयाने मोहोराचे तडुतडु े व भुर) 

रोगापासनू संरKण कर<याकLरता आबंा मोहोर संरKण वेळाप%कानसुार बNगे फुटताना कOड व रोगाPया 9नय%ंणासाठF 

लॅRबडासायहॅलोGीन ५ टSके �वाह) ६ :म.ल). + हेSझाकोनाझोल ५% �वाह) ५ :म.ल). �9त १० :लटर पा<यात :मसळून 

फवारणी करावी. तसेच पालवी अव?थेत असलेDया आबंा �पकावर तडुतVुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुाBव हो<याची 

शSयता असDयाने 9नय%ंणासाठF डेDटामेGीन २.८% �वाह) १० :म.ल). अ'धक संयSुत बरुशीनाशक (काबY3डॅZझम १२% + 

म3कोझेब ६३%) १० \ॅम �9त १० :लटर पा<यात :मसळून फवारणी करावी.  

नारळ - • नारळावर ?पा]ल^ग >हाईट _लायचा �ादभुाBव येत असDयास 9नय%ंणासाठF ५० :म.ल). कडू:लबं तेल / करंज तेल �ती 

१० :लटर पा<यातनू फवारावे. तसेच पानावर पडलेल) काळी बरुशी घालव<यासाठF ?टाचB २० \ॅम �9त १० :लटर 

पा<यातनू फवारावे.  

भ2डी  वाढ
ची अवTथा • भbडी �पकावर पाने खाणाAया भंुcयांचा �ादभुाBव Cदसनू येत असDयास 9नय%ंणासाठF डायमेथोएट ३०% �वाह) १० :म. ल). 

�9त १० :लटर पा<यात :मसळून फवारणी करावी. 

-मरची वाढ
ची अवTथा  • :मरची �पकावर रसशोषक �कडींचा �ादभुाBव Cदसनू येत असDयास 9नय%ंणासाठF डायमेथोएट ३०% �वाह) १० :म. ल). 

�9त १० :लटर पा<यात :मसळून फवारणी करावी तसेच �पकामeये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे लावावेत. 

मोगरा फुलोरा अवTथा • मोगरा �पकावर कळी पोखरणार) अळी, पाने गुडंाळणार) अळी, कोळी व कfया खाणार) अळीचा �ादभुाBव Cदसनू आDयास 

9नय%ंणासाठF �ादभुाBव\?त पाने व कfया काढून नhट करा>यात व 9नमतेल ५० :म.ल). �9त १० :लटर पां<यात 

फवारावे. 

दभुती जनावरे/ 

शेYया  

- • �कमान तापमानात घट संभवत असDयाने रा%ीPया वेळेस जनावरांPया गोठयात गरजेनसुार �वजेचे बDब आZण शडेभोवती 

पडदे गुडंाळावे व Cदवसा गोठयाची दारे व ZखडSया खुल) ठेवावीत जेणे कiन हवा खेळती राह)ल.   

कुकुटपालन - • �कमान तापमानात घट सभंवत असDयाने रा%ीPया वेळेस कNबVयांPया शडे मeये गरजेनसुार �वजेचे बDब आZण 

शेडभोवती पडदे गुडंाळावे.   

सदर कृ�ष स�ला पZ[का डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त\ स-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार क]न ,सा^रत कर_यात आल
. 

अ`धक मा@हतीसाठa नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अ`धकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


