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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला   

=दनांक ३० जानेवार* ते ३ फेQुवार* २०१९ पयDत कमाल व Hकमान तापमानात वाढ होSयाची शLयता असनू आकाश नीरT राह*ल.   

"पक अवUथा कृ"ष स-ला   

वाल   फुलोरा व श2गा 

अव3था 

• वाल �पकाम5ये श2गा पोखरणा8या अळीचा �ादभुा<व =दसनू ये>याची श?यता आहे. �ादभुा<व =दसनू आBयास 

Cनय%ंणासाठE �कडF3त श2गा काढून नHट कराJयात व  डायमेथोएट ३० ट?के �वाह) २० Lम. ल). �Cत १० Lलटर 

पा>यात Lमसळून फवारणी करावी. 

आबंा मोहोर अव3था • पढु)ल पाचह) =दवस वा8याचा वेग जा3त असBयाने नवीन लागवड केलेBया कलमांना काठEचा आधार Oयावा. 

• आबंा �पकाम5ये मोहोर संरPण वेळाप%कानसुार Cतसर) फवारणी मोहोर फुल>यापवुQ इLमडा?लो�Qड १७.८ ट?के 

�वाह) ६ Lम. ल). �Cत १० Lलटर पा>यात Lमसळून फवारणी करावी. Sयामुळे तडुतडु ेतसेच Lमजमाशीचे Cनय%ंण 

होव ूशकेल व Sयाचा परपरागीकरण करणा8या कTटकावर होणारा पUरणाम टाळता येईल. तसेच फवारणीVया वेळेस 

�कटकनाशकाVया Wावणाम5ये  भुर) रोगाVया Cनय%ंणासाठE ५ ट?के हे?झाकोनॅझोल ५ Lम. ल). �कंवा पा>यात 

�वरघळणारे ८० ट?के गंधक २० Fॅम �Cत १० Lलटर या �माणात वापरावे.   

काज ू फळधारणा अव3था • काजमू5ये फळधारणेVयावेळी ढेक>याचा (ट) मॉ3ंकTटो बग) आ^ण फुल�कडीVया Cनय%ंणासाठE लॅ_बडा सायहॅलो`ीन 

५ ट?के �वाह) ६ Lम. ल). �Cत १० Lल. पा>यात Lमसळून फवारणी करावी. (सदर कTटकनाशकास लेबल ?लेम 

नाह)त) 

नारळ - • नारळ बागेत ८ ते १० =दवसांVया अतंराने पाणी दे>याची Jयव3था करावी तसेच आbयाम5ये ओलावा 

=टक�व>यासाठE नारळाVया श2डया परुाJयात आ^ण झावbयांचे आVछादन करावे. 

सुपार)  - • सुपार) बागेत ७ ते ८ =दवसांVया अतंराने पाणी दे>याची Jयव3था करावी.   

• सुपार)वर मुंeयांचा �ादभुा<व =दसनू आBयास Cनय%ंणासाठE ?लोरपायर)फॉस �वाह) २० Lम.ल). �ती १० Lलटर 

पा>यात Lमसळून Wावणाची आळवणी करावी व गरज पडBयास फवारणी करावी.  

कांदा  वाढ)ची अव3था • कांदा �पकाम5ये करपा रोगाचा �ादभुा<व =दसनू आBयास Cनय%ंणासाठE मॅfकोझेब ०.२५ ट?के २.५ Fॅम �कंवा 

काबgfडॅ^झम ०.१ ट?के १ Fॅम �ती Lलटर पा>यात Lमसळून बरुशीनाशकाची फवारणी १५ =दवसांVया अतंराने करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

फळधारणा  • कLलगंड �पकाम5ये मावा �कडीचा �ादभुा<व =दसनू ये>याची श?यता आहे. �ादभुा<व =दसनू आBयास Cनय%ंणासाठE, 

डायमेथोएट १० Lम. ल). �कंवा मॅलॅ'थऑन २० Lम. ल). �ती १० Lलटर पा>यात Lमसळून फवारणी करावी. तसेच 

शेताम5ये �पवbया 'चकट कागदाVया सापbयाचा वापर करावा. 

• फळबाग रोपवा=टकेस, नवीन लागवड केलेBया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी दे>याची Jयव3था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेbया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प>यासाठE 3वVछ पाणी परुवiयाची Jयव3था करावी.  

• शेbयांम5ये जतंाचे औषध दे>याचे रा=हले असBयास लवकरात लवकर दे>यात यावे. SयासाठE शेbयांना अलब2डाझॉल 

७.५ Lम. Fॅम �Cत �कलो वजनास या �माणात औषध Oयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पWXका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Yामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त[ स�मतीIया �शफारशीव\न 

तयार क\न �सा]रत करSयात आल*. 

अ^धक मा=हतीसाठ_ नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अ^धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 
 


