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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक २९ फेQवुार
 ते ४ माच0 २०२० दरRयान कमाल तापमान ३० ते ३१ अ.ंस2. व Jकमान तापमान १८ ते १९ अ.ंस2. दरRयान राहून आकाश मSुयत: TनरU राह
ल. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

उYहाळी भात  फुटवे अवVथा  • उ4हाळी भात �पक फुटवे अव:थेत असताना भात खाचरात पा=याची पातळी ५ ते १० स>. मी. पय?त @नय$ं%त करावी. 

आबंा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झालेCया आबंा बागेमEये वाटाणा आकाराFया अव:थेत तडुतGुयाचा, फुल�कडीचा आHण भुर)  रोगाचा 

�ादभुाIव आढळून ये=याची शKयता असCयामुळे मोहोर संरLण वेळाप%कानसुार चौथी फवारणी (@तसOया फवारणीनतंर 

१५ PदवसांFया अतंराने) थायमेथाKझाम २५ टKके डRCय.ु जी. १ Tॅम + भुर) रोगाFया @नय%ंणासाठX ५ टKके 

हेKझाकोनॅझोल ५ Yम. ल). �कंवा पा=यात �वरघळणारे ८० टKके गधंक २० Tॅम �@त १० Yलटर पा=यातनू फवारणी 

करावी.  

• उ[पादन व फळांची �त सधुार=यासाठX १ टKके पोटॅYशयम नाय\ेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती अव:थेत 

असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.क^.कृ.�व_यापीठाने PदलेCया Yशफारशी नसुार  फळगळ कमी 

कर=यासाठX, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठX, फळामधील साKयाचे �माण कमी कर=यासाठX 

आHण फळमाशीपासनू संरLण कर=यासाठX २५ x २० स>.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• आaIतेत घट व तापमानात वाढ सभंवत असCयाने नवीन लागवड केलेCया आबंा कलमांना पाणी दे=याची bयव:था 

करावी तसेच झाडाFया बुEंयाभोवती गवताचे आFछादन करावे. 

नारळ - • नारळावर dगोज चeाकार पांढर) माशीचा �ादभुाIव Pदसनू ये=याची शKयता असनू या �कडीची �पCले आHण �ौढ 

पानाFया खाल)ल बाजसू रस शोषतात. माशीFया शर)रातनू :%वणाOया गोड 'चकट :%ावाकडे मुंfया आक�षIत होतात. 

[यांFयामुळे :%ाव सवI% पानांवर पसरतो. पानांवर)ल :%ावावर कालांतराने काgया बरुशीची वाढ होते. पhरणामी, �काश 

संiलेषण �eयेत अडथळा @नमाIण होतो.  चeाकार पांढर) माशीFया @नय%ंणासाठX झाडावर @नयYमत पा=याची फवारणी 

करावी. तसेच  पानावर)ल काळी बरुशीFया bयव:थापनासाठX पानांवर पा=याचा १ टKके :टाचI सोCयशुन फवारावे. 

• आaIतेत घट व तापमानात वाढ संभवत असCयाने नवीन लागवड केलेCया नारळ बागेस पाणी दे=याची bयव:था करावी 

तसेच तसेच आgयामEये ओलावा Pटक�व=यासाठX नारळाFया श>डया परुाbयात आHण झावgयांचे आFछादन करावे. 

• नवीन लागवड केलेCया नारळाFया रोपांची कडक उ4हामुळे पाने करप ूनयेत kहणनू रोपांना वlन सावल) करावी. 

सपुार
 - • आaIतेत घट व तापमानात वाढ संभवत असCयाने सुपार) बागेस पाणी दे=याची bयव:था करावी.   

क-लगंड फळधारणा • कYलगंड �पकामEये फुले ये=यास सुdवात झाCयावर फळमाशीFया @नय%ंणासाठX Kय ुCयरु ‘रLक’ सापळे �ती हेKटर) ४ 

वापरावे. वेळोवेळी कoडT:त फळे जाळून नpट करावीत.  

• कYलगंडाची फळे सूयI�काशापासनू बचाव कर=यासाठX फळे भाताFया प>qयाने �कंवा गवताने झाकून rयावीत.   

भ2डी  फळधारणा • भ>डी �पकामEये मावा �कडीचा �ादभुाIव Pदसनू ये=याची शKयता असनू �कड �पकातील अ4नरस शोषनू �पकाFया �व�वध 

भागावर मधासारखा 'चकट :%ाव टाकत असCयाने पानावर काgया बरुशीची वाढ Pदसनू येते. मावा �कडीचा �ादभुाIव 

आढळून आCयास @नय%ंणासाठX �कडT:त पाने/ श>ड ेनpट करावेत तसेच �वाह) डायमेथोएट ३० टKके �वाह) १० Yम. 

ल). �@त १० Yलटर पा=यात Yमसळून फवारणी करावी. �पकामEये �पवळे 'चकट कागद सापळे लावावेत. 



कुकुटपालन - • PदवसाFया कमाल तापमानात वाढ सभंवत असCयाने क^बGयांचे उpणतेपासनू संरLण करावे.   

• कुकुटपालन शेड मEये पा=याची भांडी वाढवावी व �प=यासाठX :वFछ आHण थडं पा=याची मुबलक �माणात दे=यात 

यावे. तसेच खा_य सकाळी �कंवा सEंयाकाळFया वेळेस दे=यात यावे. 

• रानीखेत (मानमोडी) आजारापासून पuयांचे संरLण कर=यासाठX उ4हाळाFया सुdवातीलाच पश ुवदैकांFया मागIदशIनाखाल) 

पuयांना रानीखेत (मानमोडी) �@तबधंक लसीकरण कlन rयावे. 

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-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार क_न ,सा`रत करaयात आल
. 

अbधक मा@हतीसाठc नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराde शासनाचे कृषी अbधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


