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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

>दनांक २५ ते २९ जानेवार
 २०२० दरOयान कमाल व Jकमान तापमानात घट संभवते. 

�पक अवQथा कृ�ष स�ला 

वाल  फुलोरा अवQथा • वाल �पकाम5ये श8गा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा?व @दसनू येAयाची शBयता असनू �कडीचा �ादभुा?व सुCवातीला 

कोवDया कDयावर @दसून येतो व नंतर श8गाम5ये EशFन कोवDया दाAयांवर उपजी�वका करत.े �कडींचा �ादभुा?व @दसनू आHयास 

Iनयं%णासाठK �कडLMत श8गा काढून नOट कराPयात व िBवनोलफॉस २५ टBके �वाह) २० Eम. ल). �कंवा डायमेथोएट ३० टBके 

�वाह) २० Eम. ल). �Iत १० Eलटर पाAयात Eमसळून १५ @दवसांVया अंतराने दोन फवारAया कराPयात. तसेच शतेाम5ये पWी 

थांबे उभारावे. 

• वाल �पक फुलोYयात येAयाची व दाणे भरAयाची अवMथा ओलाPयासाठK अIत सवेंदनशील असHयाने वाल �पकास फुलोYया 

येAयाVया अवMथेत पाणी देAयाची PयवMथा करावी. 

आंबा 

 

ब$गे फुटणे ते मोहोर 

अवQथा  

• आंबा मोहोर सरंWण वेळाप%कानुसार दसुर) फवारणी ब[गे फुटताना, क\ड व रोगाVया Iनयं%णासाठK लॅ^बडासायहॅलो_ीन ५ टBके 

�वाह) ६ Eम.ल). + हेBझाकोनाझोल ५% �वाह) ५ Eम.ल). �Iत १० Eलटर पाAयात Eमसळून करावी.  

• तसेच मोहोर फुटलेHया @ठकाणी मोहोर संरWण वेळाप%कानुसार Iतसर) फवारणी मोहोर फुलAयापवुc (दसुYया फवारणी नतंर १५ 

@दवसांनी)  इEमडाBलो�cड १७.८ टBके �वाह) ३ Eम. ल). ६ Eम. ल). �Iत १० Eलटर पाAयात Eमसळून फवारणी करावी. fयामुळे 

तडुतडु,े फुल�कडी तसेच Eमजमाशीचे Iनयं%ण होव ूशकेल व fयाचा परपरागीकरण करणाYया क\टकावर होणारा पgरणाम टाळता 

येईल. तसेच फवारणीVया वेळेस �कटकनाशकाVया hावणाम5ये भुर) रोगाVया Iनयं%णासाठK ५ टBके हेBझाकोनॅझोल ५ Eम. ल). 

�कंवा पाAयात �वरघळणारे ८० टBके गंधक २० Lॅम �Iत १० Eलटर या �माणात वापरावे. 

नारळ - • नवीन लागवड केलेHया नारळ बागेत तीन त ेचार वषi वयापयjतVया माडाना ६ ते ७ @दवसांVया अंतराने पाणी देAयाची PयवMथा 

करावी तसेच पूण? वाढलेHया माडांना जEमनीVया मगदरुा�माणे ५ ते १० @दवसांVया अंतराने पाणी देAयाची PयवMथा करावी. 

आDयाम5ये ओलावा @टक�वAयासाठK नारळाVया श8डया परुाPयात आkण झावDयांचे आVछादन करावे. 

• नारळावर स[mया भंुnयाचा �ादभुा?व होAयाची शBयता असत.े या �कडीVया अDया माडाVया खोडातील मऊ गाभा खाऊन खोड 

आतनू पोखFन काढतात. अDया खोडाVया आत असHयाने �ादभुा?व झालेHया @ठकाणी बु5ंयावर Iछhे @दसतात व fयातनू ताजा 

भुसा व तांबूस तप�कर) M%ाव वाहताना @दसतो. या �कडीVया Iनयं%णासाठK Iछhातनू शBय असतील तवेढया अDया कोयतीVया 

सहाpयाने काढून टाकाPयात. माडाला कोणfयाह) �कारे इजा कF नये आkण झाHयास fयाला बोडqपेMट लावावी. तसेच स[mया 

भुंnयाVया Iनयं%णासाठK बागेत �Iत हेBटर) २ गंध सापळे लावावेत. 

Uचकू  फळधारणा  • 'चकूVया १ वषा?Vया �ती कलमास ५ �कलो शेणखत, १५० Lॅम यgुरया, ४५० Lॅम Eसगंल सुपर फोMफेट आkण १५० Lॅम ^युरेट 

ऑफ पोटश खतांचा प@हला हrता कलमाVया �वMताराVया थोडीशी आत बांगडी पsतीने चरात देवनू चर बुजवनू tयावा. प@हHया 

वषc @दलेHया खताVया मा%ेVया दसुYया वषc दrुपट, IतसYया वषc Iतrपट या �माणे वाढवून २० वषा? पयjत २० पात खताचा 

हrता uयावा. २० वषा?नतंर �ती कलमास १०० �कलो शेणखत, ३ �कलो यgुरया, ९ �कलो Eसगंल सपुर फोMफेट आkण ३ �कलो 

^युरेट ऑफ पोटश खतांचा दसुरा हrता देAयात 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
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