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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 अव1था   • पेरणीनंतर १५ 6दवसांनी �7त गुंठा श%ेास १ �क.:ॅ. य<ुरया खताचा दसुरा ह?ता दे@यात यावा.   

वाल  फुलोरा अव1था  • वाल �पक फुलोAया अव1थेत असBयास पाणी दे@याची Cयव1था करावी.   

आंबा पालवी  आFण 

बGगे फुट@याची 

अव1था 

• आंबा �पकामIये बGगे फुट@याJया अव1थेत तडुतडुयाJया 7नयं%णासाठK �वाह) लॅLबडा सायहॅलोMीन ५ टNके ६ Oम. ल). 

�7त १० Oलटर पा@यात Oमसळून झाडाJया खोडावर, फांRयावर व पानांवर बसेल अशार)तीने संपूणS झाडावर फवारणी 

करावी. तसेच भरु) रोगाचा �ादभुाSव टाळ@यासाठK या फवारणीJया TावणामIये ५ टNके हेNझाकोनॅझोल ५ Oम. ल). �कंवा 

पा@यात Oमसळणारे ८० टNके गंधक �7त Oलटर २० :ॅम �7त १० Oलटर या �माणात Oमसळावे.  

केळी वाढ)ची अव1था • केळी �पकामIये पणSगJुछ रोगाचा �ादभुाSव झाBयास रोग:1त झाडे मनुCयासकट जOमनीतनू समूळ उपटून नYट करावीत. 

पणSगJुछ रोगाचा �सार मावा �कडीमाफS त होत असBयाने, �कडीचा �ादभुाSव 6दसनू येताच ०.०५ टNके डायOमथोएट या 

क[टकनाशकाची १५ 6दवसांJया अंतराने तीन वेळा फवारणी करावी.   

'चकू  वाढ)ची अव1था • २० वषाSवर)ल 'चकू कलमास १० घमेल) शेणखत, ३ �कलो य<ुरया, ९ �कलो Oसगंल सपुर फो1फेट व ३ �कलो Lयरेुट ऑफ 

पोटॅश असा खताचा दसुरा ह]ता जानेवार) म6ह^यात कलमाJया �व1ताराJया थोडासा आत बांगडी प_तीने दे@यात यावा. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा6टका 

वाढ)ची अव1था • कOलगंड �पकामIये मर रोगाचा �ादभुाSव 6दसनू आBयास काबa^डाझीम १ :ॅम �7त Oलटर या �माणात Tावण तयार करावे 

व वेल)Jया बुIंयाजवळ Oभजवण करावी. 

• कोबीवगbय �पकामIये लागवडीनतंर २० ते २५ 6दवसांनी खरुपणी करावी व रोपांना मातीची भर दयावी. 

• �कमान तापमानात घट संभवत असBयाने भाजीपाला �पकास तसेच फळबाग रोपवाट)केस संIयाकाळी पाणी दे@याची 

Cयव1था करावी.   

फुल�पके  शाखीय वाढ)ची 

अव1था 

• झcडू व अॅ1टर फुल�पकामIये लागवडीनतंर १५ त े२० 6दवसांनी खरुपणी करावी व रोपांना मातीची भर दयावी. 

• झcडू व अॅ1टर फुल�पकास न%ाचा दसुरा ह]ता हेNटर) ५० �कलो न% (१०८ �कलो यु<रया) या �माणात रोपांJया 

पनुSलागवडीनतंर ३० त े४० 6दवसांनी दे@यात यावा. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेfया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प@यासाठK कोमट व 1वJछ पाणी पुरवgयाची Cयव1था करावी.  

• पश ुवैदकांJया मागSदशSनाखाल) पiयांना रानीखेत �7तबंधक लसीकरण कjन kयावे. 

• �कमान तापमानात घट सभंवत असBयाने रा%ीJया वेळेस जनावरांJया गोठयात तसेच कGबlयांJया शडे मIये 

गरजेनुसार �वजेचे बBब आFण शेडभोवती पडदे गंुडाळावे व 6दवसा गोठयाची दारे व FखडNया खुल) ठेवावीत जेणे 

कjन 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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** नतून वषा�Iया हा=द�क शुभेIछा ** 

 


