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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

?दनांक २५ ते २६ जानेवार
 २०२० दरOयान आकाश ढगाळ राह
ल. 

�पक अवQथा कृ�ष स�ला 

भईुमगू  वाढ
ची 

अवQथा 

• भुईमगु �पकाम2ये मावा �कडीचा �ादभुा6व 7दसनू ये8याची श:यता असनू कोव;या श<=यावर पाना>या खाल>या भागातील रस 

शोषनू घेते @यामुळे झाडाची वाढ खुटंते तसेच कEटकाने बाहेर टाकलेHया मधासारIया 'चकट Jावणामुळे पानावर का;या 

बरुशीची वाढ 7दसनू येते. मावाचा �ादभुा6व आढळून आHयास Mनय%ंणासाठO �वाह) डायमेथोएट ३० ट:के १२ Rम. ल). �Mत १० 

Rलटर पा8यात Rमसळून फवारणी करावी. 

वाल  फुलोरा 

अवQथा 

• वाल �पकाम2ये श<गा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा6व 7दसनू ये8याची श:यता असनू �कडीचा �ादभुा6व सुSवातीला 

कोव;या क;यावर 7दसून येतो व नतंर श<गाम2ये RशTन कोव;या दा8यांवर उपजी�वका करते. �कडींचा �ादभुा6व 7दसनू 

आHयास Mनय%ंणासाठO �कडWXत श<गा काढून नYट कराZयात व ि:वनोलफॉस २५ ट:के �वाह) २० Rम. ल). �कंवा डायमेथोएट 

३० ट:के �वाह) २० Rम. ल). �Mत १० Rलटर पा8यात Rमसळून १५ 7दवसां>या अतंराने दोन फवार8या कराZयात. तसेच 

शेताम2ये प]ी थांबे उभारावे. 

• वाल �पक फुलो^यात ये8याची व दाणे भर8याची अवXथा ओलाZयासाठO अMत संवेदनशील असHयाने वाल �पकास फुलो^या 

ये8या>या अवXथेत पाणी दे8याची ZयवXथा करावी. 

आबंा 

 

ब$गे फुटणे 

ते मोहोर 

अवQथा  

• आबंा मोहोर संर]ण वेळाप%कानसुार दसुर) फवारणी ब`गे फुटताना, कEड व रोगा>या Mनय%ंणासाठO लॅbबडासायहॅलोcीन ५ 

ट:के �वाह) ६ Rम.ल). + हे:झाकोनाझोल ५% �वाह) ५ Rम.ल). �Mत १० Rलटर पा8यात Rमसळून करावी.  

• तसेच मोहोर फुटलेHया 7ठकाणी मोहोर संर]ण वेळाप%कानसुार Mतसर) फवारणी मोहोर फुल8यापवुf (दसु^या फवारणी नतंर १५ 

7दवसांनी)  इRमडा:लो�fड १७.८ ट:के �वाह) ३ Rम. ल). ६ Rम. ल). �Mत १० Rलटर पा8यात Rमसळून फवारणी करावी. 

@यामुळे तडुतडु,े फुल�कडी तसेच Rमजमाशीचे Mनय%ंण होव ू शकेल व @याचा परपरागीकरण करणा^या कEटकावर होणारा 

पiरणाम टाळता येईल. तसेच फवारणी>या वेळेस �कटकनाशका>या Jावणाम2ये भुर) रोगा>या Mनय%ंणासाठO ५ ट:के 

हे:झाकोनॅझोल ५ Rम. ल). �कंवा पा8यात �वरघळणारे ८० ट:के गंधक २० Wॅम �Mत १० Rलटर या �माणात वापरावे. 

Uचकू  फळधारणा  • 'चकू>या १ वषा6>या �ती कलमास ५ �कलो शणेखत, १५० Wॅम यiुरया, ४५० Wॅम Rसगंल सुपर फोXफेट आjण १५० Wॅम bयरेुट 

ऑफ पोटश खतांचा प7हला हkता कलमा>या �वXतारा>या थोडीशी आत बांगडी पlतीने चरात देवनू चर बजुवनू mयावा. 

प7हHया वषf 7दलेHया खता>या मा%े>या दसु^या वषf दkुपट, Mतस^या वषf Mतkपट या �माणे वाढवनू २० वषा6 पयnत २० पात 

खताचा हkता oयावा. २० वषा6नतंर �ती कलमास १०० �कलो शेणखत, ३ �कलो यiुरया, ९ �कलो Rसगंल सुपर फोXफेट आjण 

३ �कलो bयरेुट ऑफ पोटश खतांचा दसुरा हkता दे8यात यावा. 

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

,शफारशीनसुारतयार कYन +साZरत कर[यात आल
. 

अUधक मा?हतीसाठ\ नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महारा]^ शासनाचे कृषी अUधकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


