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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

=दनांक २ ते ६ जानेवार* २०१९ पयEत कमाल व Hकमान तापमानात घट होPयाची शLयता आहे. 

"पक अवQथा कृ"ष स-ला   

भात रोप अव4था   • पेरणीनतंर १५ 9दवसांनी �:त गुंठा श%ेास १ �क.<ॅ. य>ुरया खताचा दसुरा हAता देBयात यावा.   

वाल  फुलोरा अव4था  • वाल �पक फुलोCया अव4थेत असDयास पाणी देBयाची Eयव4था करावी.   

आबंा पालवी  आGण 

बHगे फुटBयाची 

अव4था 

• आबंा �पकामJये बHगे फुटBयाKया अव4थेत तडुतडुयाKया :नय%ंणासाठL �वाह) लॅMबडा सायहॅलोNीन ५ टOके ६ Pम. 

ल). �:त १० Pलटर पाBयात Pमसळून झाडाKया खोडावर, फांSयावर व पानांवर बसेल अशार)तीने संपणूT झाडावर 

फवारणी करावी. तसेच भुर) रोगाचा �ादभुाTव टाळBयासाठL या फवारणीKया UावणामJये ५ टOके हेOझाकोनॅझोल ५ 

Pम. ल). �कंवा पाBयात Pमसळणारे ८० टOके गंधक �:त Pलटर २० <ॅम �:त १० Pलटर या �माणात Pमसळावे.  

काज ू मोहोर अव4था • काजमूJये मोहोर फुटBयाKया अव4थेत ढेकBयाचा (ट) मॉ4ंकZटो बग) आGण फुल�कडीKया :नय%ंणासाठL �वाह) 

�ोफेनोफोस ५० टOके १० Pम. ल). �:त १० Pल. पाBयात Pमसळून मोहोर फुटBयाKयावेळी फवारणी करावी.(सदर 

कZटकनाशकास लेबल Oलेम नाह)त) 

नारळ -- • नारळावर)ल का\या डोOयाची अळीचा �ादभुाTव 9दसनू येत असDयास ]याKया :नय%ंणासाठL �कडलेल) पाने काढून 

न^ट करावीत आGण १६ Pम. ल). डायमेथोएट ३० टOके �वाह) १० Pलटर पाBयात Pमसळून फवारणी करावी.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा9टका 

वाढ)ची अव4था • कPलगंड �पकामJये मर रोगाचा �ादभुाTव 9दसनू आDयास काबabडाझीम १ <ॅम �:त Pलटर या �माणात Uावण तयार 

करावे व वेल)Kया बुJंयाजवळ Pभजवण करावी. 

• कोबीवगcय �पकामJये लागवडीनतंर २० ते २५ 9दवसांनी खुरपणी करावी व रोपांना मातीची भर दयावी. 

• �कमान तापमानात घट संभवत असDयाने भाजीपाला �पकास तसेच फळबाग रोपवाट)केस संJयाकाळी पाणी देBयाची 

Eयव4था करावी.   

कांदा  शाखीय वाढ)ची 

अव4था 

• कांदा �पकामJये रोपांKया लागवडीनतंर ८ ते १० 9दवसांKया अतंराने :नयPमत खुरपणी करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शे\या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पBयासाठL कोमट व 4वKछ पाणी परुवfयाची Eयव4था करावी.  

• पश ुवदैकांKया मागTदशTनाखाल) पgयांना रानीखेत �:तबधंक लसीकरण कhन iयावे. 

• �कमान तापमानात घट संभवत असDयाने रा%ीKया वेळेस जनावरांKया गोठयात तसेच कHबjयांKया शेड मJये 

गरजेनसुार �वजेचे बDब आGण शडेभोवती पडदे गुडंाळावे व 9दवसा गोठयाची दारे व GखडOया खुल) ठेवावीत 

जेणे कhन हवा खेळती राह)ल.   

सदर कृ"ष स-ला पTUका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Vामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तX स�मतीIया �शफारशीवZन 

तयार कZन �सा[रत करPयात आल*. 
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