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डॉ. /शतल यादव, 

तां$%क अ'धकार) 

कृ�ष�वदया �वभाग 

८३७९९०११६० 
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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Dदनांक ३१ Rडस4बर, २०१९ रोजी तरुळक Dठकाणी हल8या SवTपा7या पाऊसाची श8यता असनू Dदनांक २९ Rडस4बर, २०१९ ते १ जानेवार
 २०२० दरUयान आकाश 

VनरW राह
ल. 

�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

आबंा 

 

पालवी अवSथा  • पालवी अव3थेत असले6या आबंा �पकावर तडुत9ुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुा;व हो=याची श>यता अस6याने 

?नय%ंणासाठB डे6टामेDीन २.८% �वाह) १० Fम.ल). अ'धक संय>ुत बरुशीनाशक (काबHIडॅKझम १२% + मIकोझेब ६३%) 

१० Oॅम �?त १० Fलटर पा=यात Fमसळून फवारणी करावी.  

• तसेच बQगे फुट=याRया अव3थेत असले6या आबंा �पकावर तडुत9ुयांचा व भुर) रोगाचा �ादभुा;व हो=याची श>यता 

अस6याने ?नय%ंणासाठB लॅSबडासायहॅलोDीन ५ ट>के �वाह) ६ Fम.ल). + हे>झाकोनाझोल ५% �वाह) ५ Fम.ल). �?त १० 

Fलटर पा=यात Fमसळून फवारणी करावी. 

काज ू मोहोर अवSथा • मोहोर अव3थेत असले6या काज ू�पकावर ढेक=याचा �ादभुा;व हो=याची श>यता आहे. ह) �कड मोहोरातील रस शोषनू घेते 

Wयामुळे मोहोर सुकून जातो. मोहोराचे ढेक=यापासून संरXण कर=यासाठB मोहोर फुट=याRया वेळी �ोफेनोफॉस ५० ट>के 

�वाह) १० Fम.ल). �?त १० Fलटर पा=यात Fमसळून फवारणी करावी. (सदर कZटकनाशक लेबल >लेम नाह)) 

सपुार
 - • सुपार)Rया ३ वषा;वर)ल झाडास १६० Oॅम य[ुरया आKण १२५ Oॅम Sयरेुट ऑफ पोटश असा खताचा दसुरा ह\ता ]डस^बर ते 

जानेवार) म_हIयात झाडाRया बुं̀ या पासनू १ मीटर अतंरावर बांगडी पaतीने दे=यात यावा. वर _दलेल) खताची मा%ा 

तीन वषा;पेXा कमी वयाRया लागवडीस देताना प_ह6या वषb १/३ पट आKण दसुdया वषb २/३ पट या �माणे दे=यात 

यावी.  

/मरची वाढ
ची अवSथा • Fमरची �पकावर पांढर) माशी, तडुतडु,े मावा इ. �कडींचा �ादभुा;व _दसनू येत अस6यास ?नय%ंणासाठB �पकाम`ये �पवळे 

'चकट कागदाचे सापळे लावावेत.   

वांगी  वाढ
ची अवSथा  • वांगी �पकाम`ये गरजेनसुार बेणणी करावी तसेच ६ ते ८ _दवसांRया अतंराने पाणी दे=याची fयव3था करावी.  

सदर कृ�ष स�ला प[\का डॉ. बाळासाहेब सावतं क&कण कृ�ष �व'यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त] स/मती7या 

/शफारशीनसुारतयार कTन .सा_रत कर`यात आल
. 

अ�धक माDहतीसाठa नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


