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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

?दनांक १५ ते १९ जानेवार
 २०२० दरOयान कमाल व Jकमान तापमानात घट संभवत असनू आकाश QनरR राह
ल. 

�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

वाल  फुलोरा अवSथा • वाल �पकाम1ये मावा �कडीचा �ादभुा5व 6दसनू ये8याची श:यता असनू �कडी;या �ादभुा5वामुळे पानावर का=या बुरशीची वाढ 6दसनू 

येत.े �कडीचा �ादभुा5व आढळून आ@यास Aनय%ंणासाठD �वाह) डायमेथोएट ३० ट:के १२ Iम. ल). �Aत १० Iलटर पा8यात Iमसळून 

फवारणी करावी. 

आंबा 

 

ब$गे फुटणे ते 

मोहोर अवSथा  

• हवामान पवुा5नमुानानसुार आंJयाला मोहोर फुट8यास पोषक वातावरण तयार होत अस@याने आंबा मोहोर संरKण वेळाप%कानुसार 

दसुर) फवारणी बLगे फुटताना, कMड व रोगा;या Aनय%ंणासाठD लॅOबडासायहॅलोPीन ५ ट:के �वाह) ६ Iम.ल). + हे:झाकोनाझोल ५% 

�वाह) ५ Iम.ल). �Aत १० Iलटर पा8यात Iमसळून करावी.  

• तसेच मोहोर फुटले@या 6ठकाणी मोहोर सरंKण वेळाप%कानसुार Aतसर) फवारणी मोहोर फुल8यापुवT (दसुVया फवारणी नतंर १५ 

6दवसांनी)  इIमडा:लो�Tड १७.८ ट:के �वाह) ३ Iम. ल). ६ Iम. ल). �Aत १० Iलटर पा8यात Iमसळून फवारणी करावी. Xयामुळे 

तडुतडु,े फुल�कडी तसेच Iमजमाशीचे Aनयं%ण होव ू शकेल व Xयाचा परपरागीकरण करणाVया कMटकावर होणारा पZरणाम टाळता 

येईल. तसेच फवारणी;या वेळेस �कटकनाशका;या \ावणाम1ये भुर) रोगा;या Aनयं%णासाठD ५ ट:के हे:झाकोनॅझोल ५ Iम. ल). 

�कंवा पा8यात �वरघळणारे ८० ट:के गंधक २० ^ॅम �Aत १० Iलटर या �माणात वापरावे. 

नारळ - • नारळावर _गोज `पाaलbग cहाईट dलायचा �ादभुा5व आढळून येत असनू माशी;या �ादभुा5वामुळे पानावर का=या बरुशीची वाढ 

6दसनू येत आहे. यासाठD बागेचे AनयIमत सवeKण करावे व Aनयं%णासाठD इIमडॅकलो��ड १७.८ ट:के �वाह) ३ Iम.ल). �Aत १० 

Iलटर पा8यातनू फवारावे तसेच पानावर)ल का=या बरुशी;या Aनय%ंणासाठD `टाच5 १० ^ॅम �Aत १० Iलटर \ावणाची फवारणी करावी. 

वांगी  फळधारणा  • वांगी �पकास �Aत एकर) Kे%ास ४३ �कलो यZुरया खताची Aतसर) मा%ा पनु5लागवडीनंतर दोन म6हfयाने दे8यात यावी. 

,मरची  फुलोरा अवSथा • Iमरची �पकास �Aत एकर) K%ेास ३२ �कलो यZुरया खताची मा%ा फुलोVया अव`थेत दे8यात यावी. 

कोबी वाढ
ची अवSथा • कोबी �पकाम1ये मावा, गgडा पोखरणाVया अ=या, लाल कोळी �कडीचा �ादभुा5व हो8याची श:यता अस@याने Aनयं%णासाठD गgड े

धर@याबरोबर १० Iम.ल). ५० ट:के मलेॅथीऑन �Aत १० Iलटर पा8यात Iमसळून १० त े १२ 6दवसां;या अंतराने दोन फवार8या 

कराcयात.   

झ1डू वाढ
ची अवSथा • झhडू फुल�पकास न%ाचा दसुरा हiता एकर) ४३ �कलो यZुरया या �माणात रोपां;या पुन5लागवडीनंतर ३० त े ४० 6दवसांनी दे8यात 

यावा. 

अॅSटर वाढ
ची अवSथा • अॅ`टर फुल�पकास न%ाचा दसुरा हiता एकर) ४३ �कलो यZुरया या �माणात रोपां;या पुन5लागवडीनतंर ३० त े४० 6दवसांनी दे8यात 

यावा. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेZया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प8यासाठD कोमट व `व;छ पाणी पुरवkयाची cयव`था करावी.  

• पश ुवैदकां;या माग5दश5नाखाल) पmयांना रानीखेत �Aतबंधक लसीकरण क_न nयावे. 

• �कमान तापमानात घट संभवत अस@याने रा%ी;या वेळेस जनावरां;या गोठयात तसेच कLबgयां;या शडे म1ये गरजेनुसार �वजेचे 

ब@ब आoण शडेभोवती पडदे गुंडाळावे व 6दवसा गोठयाची दारे व oखड:या खुल) ठेवावीत जेणे क_न हवा खेळती राह)ल.   

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 सपंक/  करावा 

 


