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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

=दनांक ९ ते १३ जानेवार* २०१९ पयDत कमाल व Hकमान तापमानात साधारण राह*ल तसेच आ�ता कमी होPयाची शLयता आहे.   

"पक अवQथा कृ"ष स-ला   

भात रोप अव3था   • उ6हाळी भात रोपवाट)केस <नय=मत पाणी दे?याची Aयव3था करावी. 

वाल  फुलोरा अव3था  • कमी होणार) आCता तसेच �पक फुलोDयात ये?याची व दाणे भर?याची अव3था ओलाAयासाठG अ<त 

सवHदनशील असIयान ेवाल �पकास फुलोDयाJया काळात व शHगा भरताना पाणी Aयव3थापन कराव.े   

• वाल �पकामKये शHगा पोखरणाDया अळीचा �ादभुाLव Mदसनू आIयास �कडN3त शHगा काढून नPट 

कराAयात व  गरजेनुसार ५ टRके <नबंोळी अकाLची फवारणी करावी.  

आंबा पालवी  आTण 

बUगे फुट?याची 

अव3था 

• आंबा �पकामKये बUगे फुट?याJया अव3थेत तडुतडुयाJया <नयं%णासाठG �वाह) लॅWबडा सायहॅलोXीन ५ 

टRके ६ =म. ल). �<त १० =लटर पा?यात =मसळून झाडाJया खोडावर, फांZयावर व पानांवर बसले 

अशार)तीन ेसंपूणL झाडावर फवारणी करावी. तसचे भुर) रोगाचा �ादभुाLव टाळ?यासाठG या फवारणीJया 

CावणामKये ५ टRके हेRझाकोनॅझोल ५ =म. ल). �कंवा पा?यात =मसळणारे ८० टRके गंधक �<त =लटर 

२० Nॅम �<त १० =लटर या �माणात =मसळाव.े  

फुल�पके  फुलोरा अव3था • काढणीस तयार असलेIया फुलांची काढणी सकाळJया वळेी क[न \यावी.   

• अॅ3टर �पकावर पाने खाणाDया व क]या पोखरणाDया अळीचा �ादभुाLव Mदसनू आIयास <नयं%णासाठG 

डायमेथोएट १० =मल) १० =लटर पा?यात =मसळून फवारणी करावी 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाMटका 

वाढ)ची अव3था • टोमॅटो, वांगी, �पकावर शHडा व फळे पोखरणाDया अळीचा �ादभुाLव Mदसनू आIयास �कडN3त फांZया व 

फळे जमा क[न नPट करावीत व फेनAहलरेट १० =मल) १० =लटर पा?यात =मसळून फवारणी करावी. 

• काढणीस तयार असलेIया भाजीपाला �पकांची काढणी क[न \यावी.   

सदर कृ"ष स-ला पSTका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Uामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तW 

स�मतीIया �शफारशीवYन तयार कYन �साZरत करPयात आल*. 

अ[धक मा=हतीसाठ\ नजीकIया कृषी "व$यापीठाच ेक� � Hकंवा महारा]^ शासनाचे कृषी अ[धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 

 


