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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Bदनांक ७ जानेवार
 २०२० रोजी आकाश अशंत: मेघा7छाBदत राह
ल. 

�पक अवRथा कृ�ष स�ला 

वाल  फुलोरा अवRथा • वाल �पकावर पाने खाणा3या अळीचा �ादभुा7व 8दसनू येत अस9यास :नय%ंणासाठ< सायपरमे=ीन २५% �वाह) १० @म.ल). 

�:त १० @लटर पाBयात @मसळून फवारणी करावी. 

• वाल �पक फुलो3यात येBयाची व दाणे भरBयाची अवCथा ओलाFयासाठ< अ:त सवGदनशील अस9याने वाल �पकास 

फुलो3या येBयाHया अवCथेत पाणी देBयाची FयवCथा करावी.  

भईुमगु वाढ
ची अवRथा • भुईमगु �पकास ८ ते १० 8दवसांHया अतंराने पाणी देBयाची FयवCथा करावी. 

आबंा 

 

पालवी व ब&गे 

फुटणे अवRथा  

• हवामान अदंाजानसुार आKंयाला मोहोर फुटBयास पोषक वातावरण तयार होत अस9याने मोहोराचे तडुतडु े व भुर) 

रोगापासनू संरLण करBयाकMरता आबंा मोहोर संरLण वेळाप%कानसुार बOगे फुटताना कPड व रोगाHया :नय%ंणासाठ< 

लॅRबडासायहॅलो=ीन ५ टSके �वाह) ६ @म.ल). + हेSझाकोनाझोल ५% �वाह) ५ @म.ल). �:त १० @लटर पाBयात @मसळून 

फवारणी करावी. तसेच पालवी अवCथेत असले9या आबंा �पकावर तडुतVुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुा7व होBयाची 

शSयता अस9याने :नय%ंणासाठ< डे9टामे=ीन २.८% �वाह) १० @म.ल). अ'धक संयSुत बरुशीनाशक (काबXYडॅZझम १२% + 

मYकोझेब ६३%) १० \ॅम �:त १० @लटर पाBयात @मसळून फवारणी करावी.  

काज ू मोहोर अवRथा • मोहोर अवCथेत असले9या काज ू�पकावर ढेकBया व फुल�कडीचा �ादभुा7वामुळे मोहोर सुकून जाBयाची शSयता अस9याने 

मोहोराचे ढेकBया व फुल�कडीपासनू संरLण करBयासाठ< मोहोर फुटBयाHया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टSके �वाह) १० 

@म.ल). �:त १० @लटर पाBयात @मसळून फवारणी करावी. 

क/लगंड वाढ
ची अवRथा • क@लगंड �पकास न% खताचा दसुरा ह_ता ११ \ॅम यMुरया �ती आ`यास व २० \ॅम यMुरया �ती संकर)त क@लगंडाHया 

आ`यास लागवडीनतंर एका म8हYयांनी देBयात यावा.  

भ4डी  वाढ
ची अवRथा • भGडी �पकावर पाने खाणा3या भंुbयांचा �ादभुा7व 8दसनू येत अस9यास :नय%ंणासाठ< डायमेथोएट ३०% �वाह) १० @म. ल). 

�:त १० @लटर पाBयात @मसळून फवारणी करावी. 

/मरची फुलोरा अवRथा • @मरची �पकास न% खताचा दसुरा ह_ता ६५ �कलो यMुरया �ती एकर) या �माणात �पक फुल व फलधारBयाचा वेळी 

देBयात यावा.  

• @मरची �पकावर रसशोषक �कडींचा �ादभुा7व 8दसनू येत अस9यास :नय%ंणासाठ< डायमेथोएट ३०% �वाह) १० @म. ल). 

�:त १० @लटर पाBयात @मसळून फवारणी करावी तसेच �पकामcये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे लावावेत. 

दभुती जनावरे/ 

शेWया  

- • �कमान तापमानात घट संभवत अस9याने रा%ीHया वेळेस जनावरांHया गोठयात गरजेनसुार �वजेचे ब9ब आZण शडेभोवती 

पडदे गुडंाळावे व 8दवसा गोठयाची दारे व ZखडSया खुल) ठेवावीत जेणे कeन हवा खेळती राह)ल.   

कुकुटपालन - • �कमान तापमानात घट सभंवत अस9याने रा%ीHया वेळेस कOबVयांHया शडे मcये गरजेनसुार �वजेचे ब9ब आZण 

शेडभोवती पडदे गुडंाळावे.   

सदर कृ�ष स�ला पYZका डॉ. बाळासाहेब सावतं क&कण कृ�ष �व'यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त[ स/मती7या 

/शफारशीनसुारतयार क\न .सा]रत कर^यात आल
. 

अ�धक माBहतीसाठ_ नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


