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

१० :लटर पा<यात :मसळून फवारणी करावी. 

• वाल �पक फुलोAयात ये<याची व दाणे भर<याची अव?था ओला>यासाठF अ9त सवJदनशील असDयाने वाल �पकास फुलोAया 

ये<याLया अव?थेत पाणी दे<याची >यव?था करावी.  

भईुमगु वाढ
ची अवTथा • भुईमगु �पकास ८ त े१० CदवसांLया अंतराने पाणी दे<याची >यव?था करावी. 

आंबा 

 

पालवी व ब%गे 

फुटणे अवTथा  

• हवामान अंदाजानुसार आंOयाला मोहोर फुट<यास पोषक वातावरण तयार होत असDयाने मोहोराचे तडुतडु े व भरु) रोगापासून 

संरPण कर<याकQरता आंबा मोहोर सरंPण वेळाप%कानुसार बSगे फुटताना कTड व रोगाLया 9नय%ंणासाठF लॅVबडासायहॅलोGीन ५ 

टWके �वाह) ६ :म.ल). + हेWझाकोनाझोल ५% �वाह) ५ :म.ल). �9त १० :लटर पा<यात :मसळून फवारणी करावी. तसेच पालवी 

अव?थेत असलेDया आंबा �पकावर तडुतZुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुाBव हो<याची शWयता असDयाने 9नयं%णासाठF 

डेDटामेGीन २.८% �वाह) १० :म.ल). अ'धक सयंुWत बुरशीनाशक (काब\3डॅ]झम १२% + म3कोझेब ६३%) १० _ॅम �9त १० 

:लटर पा<यात :मसळून फवारणी करावी.  

काजू  मोहोर अवTथा • मोहोर अव?थेत असलेDया काजू �पकावर ढेक<या व फुल�कडीचा �ादभुाBवामळेु मोहोर सुकून जा<याची शWयता असDयाने 

मोहोराचे ढेक<या व फुल�कडीपासून सरंPण कर<यासाठF मोहोर फुट<याLया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टWके �वाह) १० :म.ल). �9त 

१० :लटर पा<यात :मसळून फवारणी करावी. 

क-लगंड वाढ
ची अवTथा • क:लगंड �पकास न% खताचा दसुरा हbता ११ _ॅम युQरया �ती आcयास व २० _ॅम यQुरया �ती संकर)त क:लगंडाLया आcयास 

लागवडीनतंर एका मCह3यांनी दे<यात यावा.  

भ2डी  वाढ
ची अवTथा • भJडी �पकावर पाने खाणाAया भंुeयांचा �ादभुाBव Cदसनू येत असDयास 9नयं%णासाठF डायमेथोएट ३०% �वाह) १० :म. ल). �9त 

१० :लटर पा<यात :मसळून फवारणी करावी. 

-मरची फुलोरा अवTथा • :मरची �पकास न% खताचा दसुरा हbता ६५ �कलो युQरया �ती एकर) या �माणात �पक फुल व फलधार<याचा वेळी दे<यात 

यावा.  

• :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 �पकामfये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे लावावेत. 

दभुती जनावरे/ 

शेXया  

- • �कमान तापमानात घट संभवत असDयाने रा%ीLया वेळेस जनावरांLया गोठयात गरजेनसुार �वजेचे बDब आ]ण शेडभोवती पडदे 

गुंडाळावे व Cदवसा गोठयाची दारे व ]खडWया खुल) ठेवावीत जेणे कhन हवा खेळती राह)ल.   

कुकुटपालन - • �कमान तापमानात घट सभंवत असDयाने रा%ीLया वेळेस कSबZयांLया शडे मfये गरजेनुसार �वजेचे बDब आ]ण शडेभोवती पडदे 

गुंडाळावे.   
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क]न ,सा^रत कर_यात आल
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