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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक २५ ते २९ Pडस2बर, २०१९ दरQयान आकाश ढगाळ राह
ल. 

�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

भात रोपवाAटका  • भात रोपवाट)केसाठ6 गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांग:न ढेकळे फोडावीत आ=ण �ती गुंठा ?%ेास १०० �कलो 

शेणखत ज@मनीत @मसळावे. ज@मनीचा उतार ल?ात घेऊन, १ मी. x १० मी. अतंराचे गाद)वाफे तयार करावे वाFयांना 

�ती गुंठा ?े%ास १ �कलो यGुरया व ३ �कलो @सगंल सपुर फॉIफेट Jयावे. 

• उKहाळी भात लागवडीसाठ6 कजMत-१८४, रNना, रNना'गर)-१, रNना'गर)-७४, रNना'गर)-२४, रNना'गर)-७११, कजMत-१, कजMत-

३ या जातींचे $बयाणे वापरावे.  

• पेरणीपवूP $बयाQयास २.५ Rॅम �ती �कलो �माणात थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणांTया बदंोबIतासाठ6 पेरणीनतंर वाफे ओले होताच ऑVसीडायरजील (६ ई. सी.) �ती @लटर पाQयात ३ 

@म. ल). या�माणे �ती गुठंा ?%ेास ५ @लटर या �माणात एकसारखे फवारावे. 

आबंा 

 

पालवी अवSथा  • पढु)ल पाचह) Zदवस ढगाळ वातावरण राहून आ[Mतेत वाढ संभवत अस\याने पालवी अवIथेत असले\या आबंा �पकावर 

तडुत]ुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुाMव होQयाची शVयता अस\याने ^नय%ंणासाठ6 डे\टामे_ीन २.८% �वाह) १० 

@म.ल). अ'धक संयVुत बरुशीनाशक (काबaKडॅ=झम १२% + मKकोझेब ६३%) १० Rॅम �^त १० @लटर पाQयात @मसळून 

फवारणी करावी.  

• नवीन लागवड केले\या आबंा �पकाTया रोपांवर ढगाळ वातावरणामुळे करपा रोगाचा �ादभुाMव होQयाची शVयता असनू 

रोगामुळे पानांवर अ^नय@मत वेडेवाकड े�फकट �कंवा गडद �वटकर) रंगाचे Zठपके Zदसून येतात. रोगाTया ^नय%ंणासाठ6 

बागेत IवTछता राखनू रोगRIत फांJया कापनू काढाeयात तसेच गळून पडलेल) रोगट पाने नfट करावीत. तसेच संपणूM 

झाडावर ०.२५ टVके कॉपर ऑVझीVलोराईड २५ Rॅम �^त १० @लटर पाQयात �कंवा ०.१ टVका काबaKडॅ=झम १० Rॅम �^त 

१० @लटर पाQयात @मसळून �कंवा १ टVका बोडg@मhण फवारावे. 

नारळ - • वाढNया तापमानामुळे बाfपीभवनात वाढ संभवत अस\याने नवीन लागवड केले\या बागेस ६ ते ७ ZदवसांTया आ=ण पणूM 

वाढले\या माडास ज@मनीTया मगदरुा�माणे ५ ते १० ZदवसांTया अतंराने पाणी देQयाची eयवIथा करावी. 

कारल
  फुलोरा अवSथा • कारल) �पकावर पांढiयामाशीचा �ादभुाMव Zदसनू येत अस\यास ^नय%ंणासाठ6 �पकामjये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे ८ 

�^त एकर लावावेत.   

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
. 

अ^धक माAहतीसाठ_ नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अ^धकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


