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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

=दनांक ५ ते ९ जानेवार* २०१९ पयEत कमाल व Hकमान तापमानात वाढ होQयाची शLयता आहे. 

"पक अवRथा कृ"ष स-ला   

वाल  फुलोरा अव1था  • वाल �पक फुलो3या अव1थेत असताना पाणी दे7याची 9यव1था करावी.   

आंबा पालवी  आ<ण 

ब=गे फुट7याची 

अव1था 

• आंबा �पकाम?ये ब=गे फुट7या@या अव1थेत तडुतडुया@या Aनयं%णासाठC �वाह) लॅFबडा सायहॅलोGीन ५ टHके ६ Iम. ल). 

�Aत १० Iलटर पा7यात Iमसळून झाडा@या खोडावर, फांLयावर व पानांवर बसेल अशार)तीने संपूणN झाडावर फवारणी 

करावी. तसेच भरु) रोगाचा �ादभुाNव टाळ7यासाठC या फवारणी@या Oावणाम?ये ५ टHके हेHझाकोनॅझोल ५ Iम. ल). �कंवा 

पा7यात Iमसळणारे ८० टHके गंधक �Aत Iलटर २० Pॅम �Aत १० Iलटर या �माणात Iमसळावे.  

• आंबा �पकाम?ये फुल�कडीचा �ादभुाNव Qदसनू आRयास Aनयं%णासाठC ३० टHके �वाह) डायमेथोएट १५ Iम.ल).   �Aत १० 

ल)टर पा7यात Iमसळून फवारणी करावी. फवारणी पाना@या खाल@या बाजूवर पडेल याची दUता Vयावी.  

(सदर कXटकनाशकास लेबल Hलेम नाह)त.) 

नारळ -- • िजR[यातील �कनारप\ी भागाम?ये नारळावर ]गोज च^ाकार पांढर) माशी@या �ादभुाNवामुळे पानावर का`या बरुशीची वाढ 

Qदसनू येत असRयाने माशी@या Aनयं%णासाठC बागेचे AनयIमत सवaUण करावे, बागेत माडा@या शbcयाकड े�पवळे 'चकट 

सापळे लावावेत तसेच पानावर)ल का`या बरुशी@या Aनयं%णासाठC १ टHका 1टाचN Oावणाची (१ Pॅम �Aत Iलटर पाणी) 

फवारणी करावी.  

केळी वाढ)ची अव1था • केळी �पकाम?ये ]गोज च^ाकार पांढर) माशी@या �ादभुाNवामुळे पानावर का`या बुरशीची वाढ Qदसून ये7याची शHयता 

असRयाने माशी@या Aनयं%णासाठC बागेचे AनयIमत सवaUण करावे, बागेत झाडा@या शbcयाकड े�पवळे 'चकट सापळे लावावेत 

तसेच पानावर)ल का`या बरुशी@या Aनय%ंणासाठC १ टHका 1टाचN Oावणाची (१ Pॅम �Aत Iलटर पाणी) फवारणी करावी. 

फुल�पके  शाखीय वाढ)ची 

अव1था 

• झbडू व अॅ1टर फुल�पकास न%ाचा दसुरा हdता हेHटर) ५० �कलो न% (१०८ �कलो युeरया) या �माणात रोपां@या 

पनुNलागवडीनतंर ३० त े४० Qदवसांनी दे7यात यावा. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाQटका 

वाढ)ची अव1था • कोबीवगgय �पकाम?ये लागवडीनतंर २० ते २५ Qदवसांनी खरुपणी करावी व रोपांना मातीची भर दयावी. 

• टोमॅटो, वांगी, Iमरची �पकावर पाने खाणार) अळी, तुडतडु,े मावा �कडींचा �ादभुाNव Qदसनू आRयास Aनयं%णासाठC मॅलेथीऑन 

२० Iमल) �कंवा डायमेथोएट १५ Iमल) १० Iलटर पा7यात Iमसळून १०-१५ Qदवसा@या अंतराने फवारणी करावी. 

• भाजीपाला �पकास तसेच फळबाग रोपवाट)केस AनयIमत पाणी दे7याची 9यव1था करावी.   

दभुती 

जनावरे/ 

शे`या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प7यासाठC कोमट व 1व@छ पाणी पुरवiयाची 9यव1था करावी.  

• �कमान तापमानात घट सभंवत असRयाने रा%ी@या वेळेस जनावरां@या गोठयात तसेच क=बcयां@या शडे म?ये 

गरजेनुसार �वजेचे बRब आ<ण शडेभोवती पडदे गंुडाळावेत.  

सदर कृ"ष स-ला पUVका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Wामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तY स�मतीIया �शफारशीव[न तयार 

क[न �सा\रत करQयात आल*. 

अ]धक मा=हतीसाठ^ नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ]धकार* यांIयाशी सपंक�  करावा 

 


