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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

?दनांक ८ ते १२ जानेवार
 २०२० दरPयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश SनरT राह
ल. 

�पक अवUथा कृ�ष स�ला 

भात रोपवा?टका  • उ1हाळी भात रोपवाट)केस 7नय8मत पाणी दे:याची <यव=था करावी. 

• पेरणीनतंर १५ ?दवसांनी �7त गुंठा A%ेास १ �क.Bॅ. यDुरया खताचा दसुरा हEता दे:यात यावा.   

वाल  फुलोरा अवUथा • वाल �पकावर)ल शFगा पोखरणार) अळी, घाटे अळीHया 7नय%ंणासाठI �पक फुलोJयात असताना शेतामKये पAी थांबे उभे 

करावेत आNण आवOयकता भासPयास िRवनॉलफॉस २५ टTके �वाह) २० 8म. ल). �7त १० 8लटर पा:यात 8मसळून 

�कंवा 7नबंोळी अकV  ५ टTके �पक फुलोJयात असताना �कंवा �कडींचा �ादभुाVव आढळून आPयावर फवारणी करावी.   

• वाल �पक फुलोJयात ये:याची व दाणे भर:याची अव=था ओला<यासाठI अ7त सवFदनशील असPयाने वाल �पकास 

फुलोJया ये:याHया अव=थेत पाणी दे:याची <यव=था करावी.  

आबंा 

 

पालवी व ब%गे 

फुटणे अवUथा  

• तापमानात वाढ संभवत असPयाने आबंा �पकावर तडुतडु े व फुल�कडींचा �ादभुाVव हो:याची शTयता आहे यासाठI 

मोहोराचे तडुतडुे व फुल�कडीपासनू तसेच भुर) रोगापासनू संरAण कर:याकDरता आबंा मोहोर संरAण वेळाप%कानसुार 

दसुर) फवारणी बYगे फुटताना, कZड व रोगाHया 7नय%ंणासाठI लॅ[बडासायहॅलो\ीन ५ टTके �वाह) ६ 8म.ल). + 

हेTझाकोनाझोल ५% �वाह) ५ 8म.ल). �7त १० 8लटर पा:यात 8मसळून करावी.  

• तसेच पालवी अव=थेत असलेPया आबंा �पकावर तडुतु̀ यांचा �ादभुाVव हो:याची शTयता असPयाने आबंा मोहोर संरAण 

वेळाप%कानसुार प?हल) फवारणी डेPटामे\ीन २.८% �वाह) १० 8म.ल). �7त १० 8लटर पा:यात 8मसळून फवारणी करावी.  

काज ू मोहोर अवUथा • हवामान पवुाVनमुानानसुार मोहोर अव=थेत असलेPया काज ू�पकावर ढेक:या व फुल�कडींHया वाढ)साठI हवामान अनकूुल 

?दसत असPयाने या �कडींHया बदंोब=तासाठI मोहोर फुट:याHया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टTके �वाह) १० 8म.ल). �7त १० 

8लटर पा:यात 8मसळून फवारणी करावी. 

 नारळ - • नारळावर bगोज =पाcलdग <हाईट Eलायचा �ादभुाVव आढळून येत असनू माशीHया �ादभुाVवामुळे पानावर काfया 

बरुशीची वाढ ?दसनू येत आहे. यासाठI बागेचे 7नय8मत सवgAण करावे व 7नय%ंणासाठI इ8मडॅकलो��ड १७.८ टTके 

�वाह) ३ 8म.ल). �7त १० 8लटर पा:यातनू फवारावे तसेच पानावर)ल काfया बरुशीHया 7नय%ंणासाठI =टाचV १० Bॅम 

�7त १० 8लटर hावणाची फवारणी करावी. 

क-लगंड वाढ
ची अवUथा • क8लगंड �पकास न% खताचा दसुरा हiता ११ Bॅम यDुरया �ती आfयास व २० Bॅम यDुरया �ती संकर)त क8लगंडाHया 

आfयास लागवडीनतंर एका म?ह1यांनी दे:यात यावा.  

• क8लगंड �पकामKये मर रोगाचा �ादभुाVव ?दसनू येत असPयास 7नय%ंणासाठI काबg1डाझीम १ Bॅम �कंवा kायकोडमाV ५ 

Bॅम �7त 8लटर या �माणात hावण तयार करावे व वेल)Hया बुKंयाजवळ 8भजवण करावी. 

-मरची फुलोरा अवUथा  • 8मरची �पकास न% खताचा दसुरा हiता ६५ �कलो यDुरया �ती एकर) या �माणात �पक फुल व फलधार:याचा वेळी 

दे:यात यावा.  

• तापमानात संभवणाJया वाढ)मुळे 8मरची �पकावर रसशोषक �कडींचा �ादभुाVव हो:याची शTयता आहे. �ादभुाVव ?दसनू 

आPयास 7नय%ंणासाठI डायमेथोएट ३०% �वाह) १० 8म. ल). �7त १० 8लटर पा:यात 8मसळून फवारणी करावी तसेच 

�पकामKये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे लावावेत. 



काकडी  फुलोरा अवUथा  • काकडी �पकामKये फुले ये:यास सुlवात झाPयावर फळमाशीHया 7नय%ंणासाठI Tय ुPयरु ‘रAक’ सापळे �ती हेTटर) ४ 

वापरावे.  

पडवळ  फुलोरा अवUथा  • तापमानात संभवणाJया वाढ)मुळे पडवळ �पकावर मावा व तडुतडु े �कडींचा �ादभुाVव हो:याची शTयता आहे. �ादभुाVव 

?दसनू आPयास 7नय%ंणासाठI डायमेथोएट ३०% �वाह) १० 8म. ल). �7त १० 8लटर पा:यात 8मसळून फवारणी करावी 

तसेच �पकामKये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे लावावेत. 

• पडवळ �पकामKये फुले ये:यास सुlवात झाPयावर फळमाशीHया 7नय%ंणासाठI Tय ुPयरु ‘रAक’ सापळे �ती हेTटर) ४ 

वापरावे. 

कोबी वाढ
ची अवUथा • कोबीवगoय �पकामKये लागवडीनतंर २० ते २५ ?दवसांनी खुरपणी करावी व रोपांना मातीची भर दयावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेYया  

- • तापमानात वाढ सभंवत असPयाने जनावरांना ताजे =वHछ व थडं पाणी मबुलक �माणात दे:यात यावे.  

सदर कृ�ष स�ला पZ[का डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त\ स-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार क]न ,सा^रत कर_यात आल
. 

अ`धक मा?हतीसाठa नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अ`धकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


