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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक २९ जानेवार
 ते २ फेQवुार
 २०२० दरRयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश UनरV राह
ल. 

�पक अवWथा कृ�ष स�ला 

भात वाढ
ची 

अवWथा   

• भात पनुला5गवडीनतंर प7ह9या ३० 7दवसांपय:त शतेात पा<याची पातळी २.५ ते ५ स?. मी. ठेवावी  

वाल  दाणे अवWथा • वाल �पकामAये श?गा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा5व 7दसनू ये<याची शEयता असनू �कडीचा �ादभुा5व सुFवातीला कोवGया 

कGयावर 7दसनू येतो व नतंर श?गामAये HशIन कोवGया दा<यांवर उपजी�वका करते. �कडींचा �ादभुा5व 7दसनू आ9यास Lनय%ंणासाठM 

�कडNOत श?गा काढून नQट कराRयात व िEवनोलफॉस २५ टEके �वाह) २० Hम. ल). �कंवा डायमेथोएट ३० टEके �वाह) २० Hम. ल). 

�Lत १० Hलटर पा<यात Hमसळून १५ 7दवसांWया अतंराने दोन फवार<या कराRयात. तसेच शतेामAये पXी थांबे उभारावे. 

• वाल �पक फुलोZयात ये<याची व दाणे भर<याची अवOथा ओलाRयासाठM अLत संवेदनशील अस9याने वाल �पकास फुलोZया ये<याWया 

अवOथेत पाणी दे<याची RयवOथा करावी. 

• वाल �पकामAये अमरवेल)चा �ादभुा5व 7दसनू आ9यास Lनय%ंणासाठM अमरवेल उपटून जाळून नQट कIन टाकावीत. 

हरभरा फुलोरा 

अवWथा 

• हरभरा �पकावर)ल घाटे अळीचा �ादभुा5व 7दसनू ये<याची शEयता अस9याने Lनय%ंणासाठM �Lत हेEटर) ५-१० कामगंध सापळे आ\ण 

पXी थांबे लावावेत. 

आबंा 

 

मोहोर 

अवWथा  

• मोहोर अवOथेत असले9या आबंा �पकावर क]ड व रोगाWया Lनय%ंणासाठM मोहोर संरXण वेळाप%कानसुार Lतसर) फवारणी मोहोर 

फुल<यापवु^ (दसुZया फवारणी नतंर १५ 7दवसांनी) Lनय%ंणासाठM इHमडाEलो�^ड १७.८ टEके �वाह) ३ Hम. ल). �Lत १० Hलटर पा<यात 

Hमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीWया वेळेस �कटकनाशकाWया bावणामAये भुर) रोगाWया Lनय%ंणासाठM ५ टEके हेEझाकोनॅझोल 

५ Hम. ल). �कंवा पा<यात �वरघळणारे ८० टEके गंधक २० Nॅम �Lत १० Hलटर या �माणात वापरावे. 

काज ू फळधारणा 

अवWथा 

• फळधारणा झाले9या काज ू �पकावर ढेक<या व फुल�कडीचा �ादभुा5व हो<याची शEयता अस9याने �कडींWया Lनय%ंणासाठM लॅeबडा 

सायहॅलोfीन �वाह) ६ Hम.ल). �Lत १० Hल. पा<यात Hमसळून फवारणी करावी. (सदर क]टकनाशकास लेबल Eलेम नाह)त) 

वांगी  फळधारणा  • वांगी �पकावर श?डा व फळे पोखरणाZया अळीचा �ादभुा5व 7दसनू ये<याची शEयता अस9याने �ादभुा5व 7दसनू आ9यास Lनय%ंणासाठM 

�कडNOत श?ड ेव फळे जमा कIन नQट करावीत व फेनRहलरेट १० Hम.ल). �कंवा डे9टामेfीन २.८ टEके �वाह) १० Hम.ल). �Lत १० 

Hलटर पा<यात Hमसळून फवारणी करावी.  

क-लगंड फळधारणा • कHलगंड �पकावर तांबडे भुंgयाचा �ादभुा5व 7दसनू ये<याची शEयता अस9याने �ादभुा5व 7दसनू आ9यास Lनय%ंणासाठM डायमेथोएट ३० 

टEके �वाह) १५ Hम.ल). �कंवा मॅलॅ'थओन ५० टEके �वाह) २० Hम.ल). �Lत १० Hलटर पा<यात Hमसळून फवारणी करावी. 

दभुती 

जनावरे 

- • �कमान तापमानात घट संभवत अस9याने रा%ीWया वेळेस जनावरांWया गोठयात गरजेनसुार �वजेचे ब9ब आ\ण शडेभोवती पडदे गुंडाळावे 

व 7दवसा गोठयाची दारे व \खडEया खुल) ठेवावीत जेणे कIन हवा खेळती राह)ल.   

कुकुटपालन - • �कमान तापमानात घट संभवत अस9याने रा%ीWया वेळेस कhबiयांWया शेड मAये गरजेनसुार �वजेचे ब9ब आ\ण शडेभोवती पडदे 

गुंडाळावे. 

सदर कृ�ष स�ला पZ[का डॉ. बाळासाहेब सावंत क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त\ स-मती5या -शफारशीनुसारतयार क]न ,सा^रत कर_यात 

आल
. 

अ`धक मा@हतीसाठa नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अ`धकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


