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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला   
?दनांक २ ते ६ जानेवार* २०१९ पयGत कमाल व Jकमान तापमानात घट होRयाची शNयता आहे. 

"पक अवSथा कृ"ष स-ला   

भात रोप अव0था   • पेरणीनतंर १५ 5दवसांनी �6त गुंठा श%ेास १ �क.9ॅ. य;ुरया खताचा दसुरा ह>ता दे?यात यावा.   

वाल  फुलोरा अव0था  • वाल �पक फुलो@या अव0थेत असAयास पाणी दे?याची Bयव0था करावी.   

आबंा पालवी  आEण 

बFगे फुट?याची 

अव0था 

• आबंा �पकामHये बFगे फुट?याIया अव0थेत तडुतडुयाIया 6नय%ंणासाठJ �वाह) लॅKबडा सायहॅलोLीन ५ टMके ६ Nम. 

ल). �6त १० Nलटर पा?यात Nमसळून झाडाIया खोडावर, फांQयावर व पानांवर बसेल अशार)तीने संपणूR झाडावर 

फवारणी करावी. तसेच भुर) रोगाचा �ादभुाRव टाळ?यासाठJ या फवारणीIया SावणामHये ५ टMके हेMझाकोनॅझोल ५ 

Nम. ल). �कंवा पा?यात Nमसळणारे ८० टMके गंधक �6त Nलटर २० 9ॅम �6त १० Nलटर या �माणात Nमसळावे.  

काज ू मोहोर अव0था • काजमूHये मोहोर फुट?याIया अव0थेत ढेक?याचा (ट) मॉ0ंकXटो बग) आEण फुल�कडीIया 6नय%ंणासाठJ �वाह) 

�ोफेनोफोस ५० टMके १० Nम. ल). �6त १० Nल. पा?यात Nमसळून मोहोर फुट?याIयावेळी फवारणी करावी.(सदर 

कXटकनाशकास लेबल Mलेम नाह)त) 

नारळ -- • नारळावर)ल का[या डोMयाची अळीचा �ादभुाRव 5दसनू येत असAयास \याIया 6नय%ंणासाठJ �कडलेल) पाने काढून 

न]ट करावीत आEण १६ Nम. ल). डायमेथोएट ३० टMके �वाह) १० Nलटर पा?यात Nमसळून फवारणी करावी.  

केळी वाढ)ची अव0था • केळी �पकामHये पणRगुIछ रोगाचा �ादभुाRव झाAयास रोग90त झाड ेमनुBयासकट जNमनीतनू समूळ उपटून न]ट 

करावीत. पणRगुIछ रोगाचा �सार मावा �कडीमाफR त होत असAयाने, �कडीचा �ादभुाRव 5दसनू येताच ०.०५ टMके 

डायNमथोएट या कXटकनाशकाची १५ 5दवसांIया अतंराने तीन वेळा फवारणी करावी.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा5टका 

वाढ)ची अव0था • कNलगंड �पकामHये मर रोगाचा �ादभुाRव 5दसनू आAयास काबbcडाझीम १ 9ॅम �6त Nलटर या �माणात Sावण तयार 

करावे व वेल)Iया बुHंयाजवळ Nभजवण करावी. 

• कोबीवगdय �पकामHये लागवडीनतंर २० ते २५ 5दवसांनी खुरपणी करावी व रोपांना मातीची भर दयावी. 

• �कमान तापमानात घट संभवत असAयाने भाजीपाला �पकास तसेच फळबाग रोपवाट)केस संHयाकाळी पाणी दे?याची 

Bयव0था करावी.   

दभुती 

जनावरे/ 

शे[या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प?यासाठJ कोमट व 0वIछ पाणी परुवfयाची Bयव0था करावी.  

• पश ुवदैकांIया मागRदशRनाखाल) पhयांना रानीखेत �6तबधंक लसीकरण कiन jयावे. 

• �कमान तापमानात घट संभवत असAयाने रा%ीIया वेळेस जनावरांIया गोठयात तसेच कFबkयांIया शेड मHये 

गरजेनसुार �वजेचे बAब आEण शडेभोवती पडदे गुडंाळावे व 5दवसा गोठयाची दारे व EखडMया खुल) ठेवावीत 

जेणे कiन हवा खेळती राह)ल.   

सदर कृ"ष स-ला पVWका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Xामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तZ स�मतीKया �शफारशीव\न 

तयार क\न �सा]रत करRयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठ^ नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी संपक�  करावा 

** नतून वषा�Kया हा?द�क शभेुKछा ** 
 


