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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला   
?दनांक २९, ३० व Rडस�बर २०१८ आ�ण १ जानेवार* २०१९ रोजी आकाश अंशता: मेघाKछा?दत राह*ल. ?दनांक २९ Rडस�बर २०१८ त े१ जानेवार* २०१९ पयGत वाPयाचा वेग ८ ते 

१० Jक. मी. �Sत तास राह*ल.  

"पक अवTथा कृ"ष स-ला   

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

भुईमुग शाखीय वाढ)ची 

अव0था 

• भुईमुग �पकास १० ते १२ 5दवसांAया अंतराने पाणी दे?याची Bयव0था करावी.   

आंबा पालवी  आEण 

बFगे फुट?याची 

अव0था 

• आंबा �पकामHये बFगे फुट?याAया अव0थेत तुडतुडयाAया 6नयं%णासाठI �वाह) लॅJबडा सायहॅलोKीन ५ टLके ६ Mम. ल). �6त १० 

Mलटर पा?यात Mमसळून झाडाAया खोडावर, फांPयावर व पानांवर बसेल अशार)तीने संपूणQ झाडावर फवारणी करावी. तसेच भुर) 

रोगाचा �ादभुाQव टाळ?यासाठI या फवारणीAया RावणामHये ५ टLके हेLझाकोनॅझोल ५ Mम. ल). �कंवा पा?यात Mमसळणारे ८० टLके 

गंधक �6त Mलटर २० 9ॅम �6त १० Mलटर या �माणात Mमसळाव.े  

• नवीन लागवड केलेSया आंबा कलमांना पाणी दे?याची Bयव0था करावी तसेच आTयामHये गवताचे आAछादन कराव.े 

• नवीन लागवडीतील आंबा कलमाAया जोडाखाल)ल येणार) फुट वेळोवेळी काढून टाकावीत तसेच कलमाभोवती वाढलेल) झुडपे व इतर 

काडी कचरा गोळा कXन नYट करावीत. 

काजू मोहोर अव0था • काजूमHये मोहोर फुट?याAया अव0थेत ढेक?याचा (ट) मॉ0ंक\टो बग) आEण फुल�कडीAया 6नयं%णासाठI �वाह) �ोफेनोफोस ५० टLके 

१० Mम. ल). �6त १० Mल. पा?यात Mमसळून मोहोर फुट?याAयावेळी फवारणी करावी.(सदर क\टकनाशकास लेबल Lलेम नाह)त) 

• नवीन लागवड केलेSया काजू कलमांना पाणी दे?याची Bयव0था करावी तसेच आTयामHये गवताचे आAछादन कराव.े  

• नवीन लागवडीतील काजू कलमाAया जोडाखाल)ल येणार) फुट वेळोवेळी काढून टाकावीत तसेच कलमाभोवती वाढलेल) झुडपे व इतर 

काडी कचरा गोळा कXन नYट करावीत. 

सुपार) - • तीन वषाQवर)ल सुपार)Aया �6त झाडास १६० 9ॅम यु;रया व १२५ 9ॅम Jयुरेट ऑफ पोटॅश असा खताचा दसुरा ह_ता दे?यात यावा. 

केळी वाढ)ची अव0था • केळी �पकामHये पणQगAुछ रोगाचा �ादभुाQव झाSयास रोग90त झाडे मनुBयासकट जMमनीतनू समूळ उपटून नYट करावीत. 

पणQगAुछ रोगाचा �सार मावा �कडीमाफQ त होत असSयाने, �कडीचा �ादभुाQव 5दसनू येताच ०.०५ टLके डायMमथोएट या 

क\टकनाशकाची १५ 5दवसांAया अंतराने तीन वेळा फवारणी करावी.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा5टका 

वाढ)ची अव0था • कMलगंड �पकामHये मर रोगाचा �ादभुाQव 5दसून आSयास काबcdडाझीम १ 9ॅम �6त Mलटर या �माणात Rावण तयार करावे व 

वेल)Aया बुंHयाजवळ Mभजवण करावी. 

• टोमॅटो, वांगी, Mमरची �पकावर पाने खाणार) अळी, तुडतुड,े मावा �कडींचा �ादभुाQव 5दसून आSयास 6नयं%णासाठI मॅलेथीऑन २० 

Mमल) �कंवा डायमेथोएट १५ Mमल) १० Mलटर पा?यात Mमसळून १०-१५ पावसाAया अंतराने फवारणी करावी. 

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

• भाजीपाला �पकास ६ ते ८ 5दवसांAया अंतराने पाणी दे?याची Bयव0था करावी.   

• फळबाग रोपवाट)केस 6नयMमत पाणी दे?याची Bयव0था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शTेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प?यासाठI कोमट व 0वAछ पाणी पुरवfयाची Bयव0था करावी.  

• पशु वैदकांAया मागQदशQनाखाल) पhयांना रानीखेत �6तबंधक लसीकरण कXन iयाव.े 

• �कमान तापमानात घट होत असSयाने रा%ीAया वेळेस जनावरांAया गोठयात तसेच कFबkयांAया शडे मHये गरजेनुसार �वजेचे 

बSब आEण शडेभोवती पडदे गंुडाळावे व 5दवसा गोठयाची दारे व EखडLया खुल) ठेवावीत जेणे कXन हवा खेळती राह)ल.   

सदर कृ"ष स-ला पWXका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Yामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त[ स�मतीKया �शफारशीव]न तयार क]न �सा^रत 

कर_यात आल*. 

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



 


