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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

?दनांक २५ ते २९ जानेवार
 २०२० दरPयान कमाल व Jकमान तापमानात घट संभवते. 
�पक अवRथा कृ�ष स�ला 

भात रोप अवRथा   • भात �पकाची पुन3लागवड कर4यासाठ6 'चखलणी करावी. 'चखलणी8या वेळेस हे<टर) ८७ �क.>ॅ. यु@रया, ३१३ �क.>ॅ. Aसगंल सुपर फोBफेट आCण ८४ 

�क.>ॅ. Dयुरेट ऑफ पोटश खते Aमसळाव.े  

• पनु3लागवडीसाठ6 भाताची १२ ते १५ सF.मी. उंचीची पाच ते सहा पाने फुटलेल) ३५ ते ४० Hदवसांची रोपे योIय असतात.  

• भात �पकाची पुन3लागवड २० X १५ सF.मी. अंतरावर करावी. लावणी सरळ आCण उथळ २.५ ते ३.५ सF.मी. खोल करावी. उथळ लावणी केLयाने फुटवे 

चांगले येतात. एका चडुामNये तीन रोपे लावावीत. 

• पनुला3गवडीनंतर पHहLया ३० HदवसांपयOत शेतात पा4याची पातळी २.५ ते ५ सF. मी. ठेवावी जेणेकQन तणांचा �ादभुा3व कमी हो4यास मदत होईल. 

वाल  फुलोरा अवRथा • वाल �पकामNये शFगा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा3व Hदसून ये4याची श<यता असून �कडीचा �ादभुा3व सुQवातीला कोवSया कSयावर Hदसून 

येतो व नंतर शFगामNये AशTन कोवSया दा4यांवर उपजी�वका करत.े �कडींचा �ादभुा3व Hदसून आLयास Uनयं%णासाठ6 �कड>Bत शFगा काढून नWट 

कराXयात व ि<वनोलफॉस २५ ट<के �वाह) २० Aम. ल). �कंवा डायमेथोएट ३० ट<के �वाह) २० Aम. ल). �Uत १० Aलटर पा4यात Aमसळून १५ Hदवसां8या 

अंतराने दोन फवार4या कराXयात. तसेच शेतामNये प[ी थांबे उभाराव.े 

• वाल �पक फुलो]यात ये4याची व दाणे भर4याची अवBथा ओलाXयासाठ6 अUत संवेदनशील असLयाने वाल �पकास फुलो]या ये4या8या अवBथेत पाणी 

दे4याची XयवBथा करावी. 

आंबा 

 

ब%गे फुटणे ते 

मोहोर अवRथा  

• आंबा मोहोर संर[ण वेळाप%कानुसार दसुर) फवारणी ब_गे फुटताना, क`ड व रोगा8या Uनयं%णासाठ6 लॅDबडासायहॅलोaीन ५ ट<के �वाह) ६ Aम.ल). + 

हे<झाकोनाझोल ५% �वाह) ५ Aम.ल). �Uत १० Aलटर पा4यात Aमसळून करावी.  

• तसेच मोहोर फुटलेLया Hठकाणी मोहोर संर[ण वेळाप%कानुसार Uतसर) फवारणी मोहोर फुल4यापुवe (दसु]या फवारणी नंतर १५ Hदवसांनी)  

इAमडा<लो�eड १७.८ ट<के �वाह) ३ Aम. ल). ६ Aम. ल). �Uत १० Aलटर पा4यात Aमसळून फवारणी करावी. iयामुळे तुडतुड,े फुल�कडी तसेच Aमजमाशीचे 

Uनयं%ण होवू शकेल व iयाचा परपरागीकरण करणा]या क`टकावर होणारा प@रणाम टाळता येईल. तसेच फवारणी8या वेळेस �कटकनाशका8या jावणामNये 

भुर) रोगा8या Uनयं%णासाठ6 ५ ट<के हे<झाकोनॅझोल ५ Aम. ल). �कंवा पा4यात �वरघळणारे ८० ट<के गंधक २० >ॅम �Uत १० Aलटर या �माणात 

वापराव.े 

काजू मोहोर त े

फळधारणा 

अवRथा 

• हवामान पुवा3नुमानानुसार मोहोर अवBथेत असलेLया काजू �पकावर ढेक4या व फुल�कडीं8या वाढ)साठ6 हवामान अनुकूल Hदसत असLयाने या �कडीं8या 

बंदोबBतासाठ6 मोहोर फुट4या8या वेळी �ोफेनोफॉस ५० ट<के �वाह) १० Aम.ल). �Uत १० Aलटर पा4यात Aमसळून फवारणी करावी. तसेच फळधारणा 

झालेLया काजू �पकावर ढेक4या व फुल�कडीं8या Uनयं%णासाठ6 लॅDबडा सायहॅलोaीन �वाह) ६ Aम.ल). �Uत १० Aल. पा4यात Aमसळून फवारणी करावी. 

(सदर क`टकनाशकास लेबल <लेम नाह)त) 

नारळ - • नवीन लागवड केलेLया नारळ बागेत तीन ते चार वषk वयापयOत8या माडाना ६ ते ७ Hदवसां8या अंतराने पाणी दे4याची XयवBथा करावी तसेच पूण3 

वाढलेLया माडांना जAमनी8या मगदरुा�माणे ५ ते १० Hदवसां8या अंतराने पाणी दे4याची XयवBथा करावी. आSयामNये ओलावा Hटक�व4यासाठ6 

नारळा8या शFडया पुराXयात आCण झावSयांचे आ8छादन कराव.े 

• नारळावर स_mया भंुIयाचा �ादभुा3व हो4याची श<यता असत.े या �कडी8या अSया माडा8या खोडातील मऊ गाभा खाऊन खोड आतून पोखTन काढतात. 

अSया खोडा8या आत असLयाने �ादभुा3व झालेLया Hठकाणी बुंNयावर Uछjे Hदसतात व iयातून ताजा भुसा व तांबूस तप�कर) B%ाव वाहताना Hदसतो. या 

�कडी8या Uनयं%णासाठ6 Uछjातून श<य असतील तेवढया अSया कोयती8या सहाoयाने काढून टाकाXयात. माडाला कोणiयाह) �कारे इजा कT नये आCण 

झाLयास iयाला बोडpपेBट लावावी. तसेच स_mया भंुIया8या Uनयं%णासाठ6 बागेत �Uत हे<टर) २ गंध सापळे लावावेत. 

कांदा  वाढ
ची अवRथा • कांदा �पकामNये ८ ते १० Hदवसां8या अंतराने UनयAमत खुरपणी करावी व पाणी दे4याची XयवBथा करावी. 

सदर कृ�ष स�ला पWXका डॉ. बाळासाहेब सावंत क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तY स-मती5या -शफारशीनुसारतयार कZन ,सा[रत 

कर\यात आल
. 
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