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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

?दनांक ४ ते ८ जानेवार
 २०२० दरOयान कमाल व Jकमान तापमानात घट संभवत असनू आकाश QनरR राह
ल. 

�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

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

वाल  वाढ
ची अवSथा • 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 अवSथा  

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

रोगापासनू संरLण कर<याकMरता आबंा मोहोर संरLण वेळाप%कानसुार बOगे फुटताना कPड व रोगाQया 9नय%ंणासाठF 

लॅSबडासायहॅलोGीन ५ टTके �वाह) ६ :म.ल). + हेTझाकोनाझोल ५% �वाह) ५ :म.ल). �9त १० :लटर पा<यात :मसळून 

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

शTयता असDयाने 9नय%ंणासाठF डेDटामेGीन २.८% �वाह) १० :म.ल). अ'धक संयTुत बरुशीनाशक (काबZ3डॅ[झम १२% + 

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

नारळ - • नारळावर ?पा^ल_ग >हाईट aलायचा �ा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.  

भ1डी  वाढ
ची अवSथा • भdडी �पकावर पाने खाणाAया भंुeयांचा �ादभुाBव Cदसनू येत असDयास 9नय%ंणासाठF डायमेथोएट ३०% �वाह) १० :म. ल). 

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

,मरची वाढ
ची अवSथा • :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 �पकामgये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे लावावेत. 

अॅSटर वाढ
ची अवSथा • अॅ?टर �पकाQया मुhया जा?त खोलवर जात नसDयाने रोपाQया मुhयाजवळील माती कायम वापसा अव?थेत राह)ल 

याची दLता iयावी. �पकाला साधारणत: ८ ते १० CदवसांQया अतंराने पाणी kयावे. 

झ1डू वाढ
ची अवSथा • झdडू �पकास ८ ते १० CदवसांQया अतंराने पाणी दे<याची >यव?था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेZया  

- • �कमान तापमानात घट संभवत असDयाने रा%ीQया वेळेस जनावरांQया गोठयात गरजेनसुार �वजेचे बDब आ[ण शडेभोवती 

पडदे गुडंाळावे व Cदवसा गोठयाची दारे व [खडTया खुल) ठेवावीत जेणे कlन हवा खेळती राह)ल.   

कुकुटपालन - • �कमान तापमानात घट सभंवत असDयाने रा%ीQया वेळेस कOबWयांQया शडे मgये गरजेनसुार �वजेचे बDब आ[ण 

शेडभोवती पडदे गुडंाळावे.   

सदर कृ�ष स�ला प[\का डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त] स,मती4या 

,शफारशीनसुारतयार क^न +सा_रत कर`यात आल
. 

अaधक मा?हतीसाठb नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अaधकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


