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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक १८ ते २२ जानेवार
 २०२० दरPयान Jकमान तापमानात घट सभंवत असनू @दनांक २५ ते २६ जानेवार
 २०२० दरPयान आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल.  

�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

भात रोप अवSथा   • भात �पकाची पनु6लागवड कर7यासाठ9 'चखलणी करावी. 'चखलणी;या वेळेस हे?टर) ८७ �क.Aॅ. युCरया, ३१३ �क.Aॅ. Dसगंल सपुर फोEफेट 

आFण ८४ �क.Aॅ. Gयुरेट ऑफ पोटश खत ेDमसळावे.  

• पनु6लागवडीसाठ9 भाताची १२ ते १५ सH.मी. उंचीची पाच त ेसहा पाने फुटलेल) ३५ त े४० Jदवसांची रोपे वापरावीत. 

• भात �पकाची पनु6लागवड २० X १५ सH.मी. अंतरावर करावी. लावणी सरळ आFण उथळ २.५ त े३.५ सH.मी. खोल करावी. उथळ लावणी 

केMयाने फुटवे चांगले येतात. एका चुडामOये तीन रोपे लावावीत. 

वाल  फुलोरा 

अवSथा 

• वाल �पकामOये शHगा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा6व Jदसनू ये7याची श?यता असनू �कडीचा �ादभुा6व सुQवातीला कोवRया 

कRयावर Jदसून येतो व नतंर शHगामOये DशSन कोवRया दा7यांवर उपजी�वका करत.े �कडींचा �ादभुा6व Jदसनू आMयास Uनयं%णासाठ9 

�कडAEत शHगा काढून नWट कराXयात व ि?वनोलफॉस २५ ट?के �वाह) २० Dम. ल). �कंवा डायमेथोएट ३० ट?के �वाह) २० Dम. ल). �Uत 

१० Dलटर पा7यात Dमसळून १५ Jदवसां;या अंतराने दोन फवार7या कराXयात. तसेच शतेामOये प[ी थांबे उभारावे. 

• वाल �पक फुलो]यात ये7याची व दाणे भर7याची अवEथा ओलाXयासाठ9 अUत सवेंदनशील असMयाने वाल �पकास फुलो]या ये7या;या 

अवEथेत पाणी दे7याची XयवEथा करावी. 

आंबा 

 

ब%गे फुटणे ते 

मोहोर 

अवSथा  

• हवामान पुवा6नमुानानुसार आं_याला मोहोर फुट7यास पोषक वातावरण तयार होत असMयाने आंबा मोहोर सरं[ण वेळाप%कानुसार दसुर) 

फवारणी ब`गे फुटताना, कaड व रोगा;या Uनयं%णासाठ9 लॅGबडासायहॅलोbीन ५ ट?के �वाह) ६ Dम.ल). + हे?झाकोनाझोल ५% �वाह) ५ 

Dम.ल). �Uत १० Dलटर पा7यात Dमसळून करावी.  

• तसेच मोहोर फुटलेMया Jठकाणी मोहोर संर[ण वेळाप%कानुसार Uतसर) फवारणी मोहोर फुल7यापुवf (दसु]या फवारणी नतंर १५ Jदवसांनी)  

इDमडा?लो�fड १७.८ ट?के �वाह) ३ Dम. ल). ६ Dम. ल). �Uत १० Dलटर पा7यात Dमसळून फवारणी करावी. jयामुळे तडुतडु,े फुल�कडी 

तसेच Dमजमाशीचे Uनयं%ण होव ूशकेल व jयाचा परपरागीकरण करणा]या कaटकावर होणारा पCरणाम टाळता येईल. तसेच फवारणी;या 

वेळेस �कटकनाशका;या kावणामOये भुर) रोगा;या Uनयं%णासाठ9 ५ ट?के हे?झाकोनॅझोल ५ Dम. ल). �कंवा पा7यात �वरघळणारे ८० ट?के 

गंधक २० Aॅम �Uत १० Dलटर या �माणात वापरावे. 

Vचकू  - • 'चकू;या १ वषा6;या �ती कलमास ५ �कलो शेणखत, १५० Aॅम युCरया, ४५० Aॅम Dसगंल सपुर फोEफेट आFण १५० Aॅम Gयरेुट ऑफ 

पोटश खतांचा पJहला हlता कलमा;या �वEतारा;या थोडीशी आत बांगडी पmतीने चरात देवनू चर बुजवनू nयावा. पJहMया वषf JदलेMया 

खता;या मा%े;या दसु]या वषf दlुपट, Uतस]या वषf Uतlपट या �माणे वाढवून २० वषा6 पयoत २० पात खताचा हlता pयावा. २० वषा6नंतर 

�ती कलमास १०० �कलो शेणखत, ३ �कलो यCुरया, ९ �कलो Dसगंल सुपर फोEफेट आFण ३ �कलो Gयरेुट ऑफ पोटश खतांचा दसुरा 

हlता दे7यात यावा. 

कोबी वाढ
ची 

अवSथा 

• कोबी �पकामOये मावा, गqडा पोखरणा]या अRया, लाल कोळी �कडीचा �ादभुा6व हो7याची श?यता असMयाने Uनयं%णासाठ9 गqड े

धरMयाबरोबर १० Dम.ल). ५० ट?के मॅलेथीऑन �Uत १० Dलटर पा7यात Dमसळून १० ते १२ Jदवसां;या अंतराने दोन फवार7या कराXयात.   

कुकुटपालन - • तापमानात घट संभवत असMयाने रा%ी;या वेळेस क`बqयां;या शडे मOये गरजेनसुार �वजेचे बMब आFण शडेभोवती पडदे गंुडाळावे.  

सदर कृ�ष स�ला पXYका डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तZ स-मती5या -शफारशीनसुारतयार क[न 

,सा\रत कर]यात आल
. 

अVधक मा@हतीसाठ^ नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अVधकार
 यां5याशी सपंक0  करावा 

 


