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कृ�ष�वदया �वभाग 
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            मागील हवामान आठवडा सारांश 
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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक ८ ते १२ जानेवार
 २०२० दरRयान कमाल व Lकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश UनरV राह
ल. 

�पक अवWथा कृ�ष स�ला 

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

• पेरणीनतंर १५ Aदवसांनी �9त गुंठा C%ेास १ �क.Dॅ. यFुरया खताचा दसुरा हGता दे<यात यावा.   

वाल  फुलोरा अवWथा • वाल �पकावर)ल शHगा पोखरणार) अळी, घाटे अळीJया 9नयं%णासाठK �पक फुलोLयात असताना शेतामMये पCी थांबे उभे 

करावेत आPण आवQयकता भासRयास िTवनॉलफॉस २५ टVके �वाह) २० :म. ल). �9त १० :लटर पा<यात :मसळून 

�कंवा 9नबंोळी अकW  ५ टVके �पक फुलोLयात असताना �कंवा �कडींचा �ादभुाWव आढळून आRयावर फवारणी करावी.   

• वाल �पक फुलोLयात ये<याची व दाणे भर<याची अव?था ओला>यासाठK अ9त सवHदनशील असRयाने वाल �पकास 

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

आबंा 

 

पालवी व ब&गे 

फुटणे अवWथा  

• तापमानात वाढ संभवत असRयाने आबंा �पकावर तडुतडु े व फुल�कडींचा �ादभुाWव हो<याची शVयता आहे यासाठK 

मोहोराचे तडुतडु ेव फुल�कडीपासनू तसेच भुर) रोगापासनू संरCण कर<याकFरता आबंा मोहोर संरCण वेळाप%कानसुार 

दसुर) फवारणी बZगे फुटताना, क[ड व रोगाJया 9नय%ंणासाठK लॅ\बडासायहॅलो]ीन ५ टVके �वाह) ६ :म.ल). + 

हेVझाकोनाझोल ५% �वाह) ५ :म.ल). �9त १० :लटर पा<यात :मसळून करावी.  

• तसेच पालवी अव?थेत असलेRया आबंा �पकावर तडुतaुयांचा �ादभुाWव हो<याची शVयता असRयाने आबंा मोहोर सरंCण 

वेळाप%कानसुार पAहल) फवारणी डेRटामे]ीन २.८% �वाह) १० :म.ल). �9त १० :लटर पा<यात :मसळून फवारणी 

करावी.  

काज ू मोहोर अवWथा • हवामान पवुाWनमुानानसुार मोहोर अव?थेत असलेRया काज ू �पकावर ढेक<या व फुल�कडींJया वाढ)साठK हवामान 

अनकूुल Aदसत असRयाने या �कडींJया बदंोब?तासाठK मोहोर फुट<याJया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टVके �वाह) १० :म.ल). 

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

नारळ - • नारळावर cगोज ?पाdलeग >हाईट Gलायचा �ादभुाWव आढळून येत असनू माशीJया �ादभुाWवामुळे पानावर काfया 

बरुशीची वाढ Aदसनू येत आहे. यासाठK बागेचे 9नय:मत सवgCण करावे व 9नय%ंणासाठK इ:मडॅकलो��ड १७.८ टVके 

�वाह) ३ :म.ल). �9त १० :लटर पा<यातनू फवारावे तसेच पानावर)ल काfया बरुशीJया 9नय%ंणासाठK ?टाचW १० Dॅम 

�9त १० :लटर iावणाची फवारणी करावी. 

क/लगंड वाढ
ची अवWथा • क:लगंड �पकास न% खताचा दसुरा हjता ११ Dॅम यFुरया �ती आfयास व २० Dॅम यFुरया �ती संकर)त क:लगंडाJया 

आfयास लागवडीनतंर एका मAह3यांनी दे<यात यावा.  

• क:लगंड �पकामMये मर रोगाचा �ादभुाWव Aदसनू येत असRयास 9नय%ंणासाठK काबg3डाझीम १ Dॅम �कंवा lायकोडमाW ५ 

Dॅम �9त :लटर या �माणात iावण तयार करावे व वेल)Jया बुMंयाजवळ :भजवण करावी. 

/मरची फुलोरा अवWथा  • :मरची �पकास न% खताचा दसुरा हjता ६५ �कलो यFुरया �ती एकर) या �माणात �पक फुल व फलधार<याचा वेळी 

दे<यात यावा.  

• तापमानात संभवणाLया वाढ)मुळे :मरची �पकावर रसशोषक �कडींचा �ादभुाWव हो<याची शVयता आहे. �ादभुाWव Aदसनू 

आRयास 9नय%ंणासाठK डायमेथोएट ३०% �वाह) १० :म. ल). �9त १० :लटर पा<यात :मसळून फवारणी करावी तसेच 

�पकामMये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे लावावेत. 



काकडी  फुलोरा अवWथा  • काकडी �पकामMये फुले ये<यास सुmवात झाRयावर फळमाशीJया 9नय%ंणासाठK Vय ुRयरु ‘रCक’ सापळे �ती हेVटर) ४ 

वापरावे.  

पडवळ  फुलोरा अवWथा  • तापमानात सभंवणाLया वाढ)मुळे पडवळ �पकावर मावा व तडुतडु े �कडींचा �ादभुाWव हो<याची शVयता आहे. �ादभुाWव 

Aदसनू आRयास 9नय%ंणासाठK डायमेथोएट ३०% �वाह) १० :म. ल). �9त १० :लटर पा<यात :मसळून फवारणी करावी 

तसेच �पकामMये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे लावावेत. 

• पडवळ �पकामMये फुले ये<यास सुmवात झाRयावर फळमाशीJया 9नय%ंणासाठK Vय ुRयरु ‘रCक’ सापळे �ती हेVटर) ४ 

वापरावे. 

कोबी वाढ
ची अवWथा • कोबीवगpय �पकामMये लागवडीनतंर २० ते २५ Aदवसांनी खुरपणी करावी व रोपांना मातीची भर दयावी. 

दभुती जनावरे/ 

शे[या  

- • तापमानात वाढ सभंवत असRयाने जनावरांना ताजे ?वJछ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे<यात यावे.  

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/मती7या 

/शफारशीनसुारतयार क_न .सा`रत करaयात आल
. 

अ�धक माAहतीसाठb नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


