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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

?दनांक ८ ते १२ फेPवुार
 २०२० दरQयान कमाल तापमान ३२ ते ३४ अ.ंस1. व Jकमान तापमान १७ ते २१ अ.ंस1. दरQयान राहून आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

वाल  दाणे अवSथा • वाल �पकाम3ये श6गा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा=व >दसनू ये?याची श@यता असनू �कडीचा �ादभुा=व सुAवातीला कोवBया 

कBयावर >दसून येतो व नतंर श6गाम3ये CशDन कोवBया दा?यांवर उपजी�वका करत.े �कडींचा �ादभुा=व >दसनू आGयास Hनय%ंणासाठJ 

�कडKLत श6गा काढून नNट कराOयात व ि@वनोलफॉस २५ ट@के �वाह) २० Cम. ल). �कंवा डायमेथोएट ३० ट@के �वाह) २० Cम. ल). 

�Hत १० Cलटर पा?यात Cमसळून १५ >दवसांUया अंतराने दोन फवार?या कराOयात. तसेच शतेाम3ये पVी थांबे उभारावे. 

• वाल �पक फुलोXयात ये?याची व दाणे भर?याची अवLथा ओलाOयासाठJ अHत संवेदनशील असGयाने वाल �पकास फुलोXया ये?याUया 

अवLथेत पाणी दे?याची OयवLथा करावी. 

आंबा 

 

मोहोर 

अवSथा  

• मोहोर अवLथेत असलेGया आंबा �पकावर कZड व रोगाUया Hनयं%णासाठJ मोहोर सरंVण वेळाप%कानसुार Hतसर) फवारणी मोहोर 

फुल?यापुव[ (दसुXया फवारणी नंतर १५ >दवसांनी) Hनयं%णासाठJ इCमडा@लो�[ड १७.८ ट@के �वाह) ३ Cम. ल). �Hत १० Cलटर पा?यात 

Cमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीUया वेळेस �कटकनाशकाUया ^ावणाम3ये भरु) रोगाUया Hनयं%णासाठJ ५ ट@के हे@झाकोनॅझोल 

५ Cम. ल). �कंवा पा?यात �वरघळणारे ८० ट@के गंधक २० Kॅम �Hत १० Cलटर या �माणात वापरावे.  

नारळ - • नारळावर Aगोज चaाकार पांढर) माशीचा �ादभुा=व >दसनू ये?याची श@यता असनू या �कडीची �पGले आbण �ौढ पानाUया खाल)ल बाजूस 

रस शोषतात. तसेच माशी गोड 'चकट L%ाव सोडत असGयाने पानांवर काBया बरुशीची वाढ >दसून येत.े �कडीUया Hनयं%णासाठJ ३० 

Cम.ल). कडूCलबं तेल (०.५ ट@के �वाह)) �ती १० Cलटर पाणी या �माणे १५ >दवसांUया अंतराने फवारावे. तसेच पानावर)ल काळी 

बुरशीUया OयवLथापनासाठJ १ ट@के Lटाच= सोGयशुन फवारावे. 

• पाच वषा=वर)ल नारळाUया �Hत झाडास ७५० Kॅम युdरया व ६६७ Kॅम eयरेुट ऑफ पोटॅश असा खताचा Hतसरा हfता gयावा. 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीUया �ादभुा=वामुळे फळाUया देठाखालUया भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चhे >दसनू येतात. �ादCुभ=त 

भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पdरणामी नारळ लहान राहतात तसेच लहान फळांची गळ होत.े या �कडीUया �भावी OयवLथापनेसाठJ 

नारळ बागेत LवUछता ठेवावी नारळाUया आBयाम3ये ओलावा >टक�व?यासाठJ नारळाUया श6डया पुराOयात आbण झावBयांचे आUछादन 

करावे तसेच ५ ट@के कडूHनबंयु@त (अझाडीरा@ट)न) कZटकनाशक ७.५ Cम.ल). अ'धक ७.५ Cम.ल). पाणी Cमसळून वषा=तनू तीन वेळा 

(ऑ@टोबर ते नोOह6बर, जानेवार) तो फेjुवार) आbण ए��ल त े मे ) मुळाgवारे gयावे. औषध >दGयानतंर ४५ >दवसापयlत नारळ काढू 

नयेत. याCशवाय नारळावर १ ट@का कडुHनबंयु@त कZटकनाशक (Hनमाझोल) ४ Cम.ल). �ती Cलटर पा?यातनू नारळाUया घडावर पडेल 

अशी फवारणी करावी. फवारणी कर?यापूव[ सव= �कडKLत व तयार नारळ काढून mयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कDन नNट 

करावेत.   

दभुती जनावरे - • �कमान तापमानात घट सभंवत असGयाने रा%ीUया वेळेस जनावरांUया गोठयात गरजेनुसार �वजेचे बGब आbण शेडभोवती पडदे गंुडाळावे 

व >दवसा गोठयाची दारे व bखड@या खलु) ठेवावीत जेणे कDन हवा खेळती राह)ल.   

कुकुटपालन - • �कमान तापमानात घट संभवत असGयाने रा%ीUया वेळेस कnबoयांUया शडे म3ये गरजेनुसार �वजेचे बGब आbण शेडभोवती पडदे 

गुंडाळावे. 

सदर कृ�ष स�ला पWXका डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तY स,मती4या ,शफारशीनसुारतयार 

कZन +सा[रत कर\यात आल
. 

अ]धक मा?हतीसाठ^ नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ]धकार
 यां4याशी सपंक/  करावा 

 


