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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

>दनांक ८ ते १२ जानेवार
 २०२० दरOयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश RनरS राह
ल. 

�पक अवTथा कृ�ष स�ला 

भात रोपवा>टका  • उ3हाळी भात रोपवाट)केस 9नय:मत पाणी दे<याची >यव?था करावी. 

• पेरणीनतंर १५ Aदवसांनी �9त गुंठा C%ेास १ �क.Dॅ. यFुरया खताचा दसुरा हGता दे<यात यावा.   

वाल  वाढ
ची 

अवTथा 

• वाल �पकावर पाने खाणाHया अळीचा �ादभुाIव Aदसनू येत असJयास 9नय%ंणासाठK सायपरमेLीन २५% �वाह) १० :म.ल). 

�9त १० :लटर पा<यात :मसळून फवारणी करावी. 

आबंा 

 

पालवी व 

ब$गे फुटणे 

अवTथा  

• तापमानात वाढ संभवत असJयाने आबंा �पकावर तडुतडु े व फुल�कडींचा �ादभुाIव हो<याची शRयता आहे यासाठK 

मोहोराचे तडुतडुे व फुल�कडीपासनू तसेच भुर) रोगापासनू संरCण कर<याकFरता आबंा मोहोर संरCण वेळाप%कानसुार 

दसुर) फवारणी बSगे फुटताना, कTड व रोगाUया 9नय%ंणासाठK लॅVबडासायहॅलोLीन ५ टRके �वाह) ६ :म.ल). + 

हेRझाकोनाझोल ५% �वाह) ५ :म.ल). �9त १० :लटर पा<यात :मसळून करावी.  

• तसेच पालवी अव?थेत असलेJया आबंा �पकावर तडुतYुयांचा �ादभुाIव हो<याची शRयता असJयाने आबंा मोहोर संरCण 

वेळाप%कानसुार पAहल) फवारणी डेJटामेLीन २.८% �वाह) १० :म.ल). �9त १० :लटर पा<यात :मसळून फवारणी करावी.  

 नारळ - • नारळावर Zगोज ?पा\ल]ग >हाईट Gलायचा �ादभुाIव आढळून येत असनू माशीUया �ादभुाIवामुळे पानावर का_या 

बरुशीची वाढ Aदसनू येत आहे. यासाठK बागेचे 9नय:मत सव̀Cण करावे व 9नय%ंणासाठK इ:मडॅकलो��ड १७.८ टRके 

�वाह) ३ :म.ल). �9त १० :लटर पा<यातनू फवारावे तसेच पानावर)ल का_या बरुशीUया 9नय%ंणासाठK ?टाचI १० Dॅम 

�9त १० :लटर aावणाची फवारणी करावी. 

,मरची फुलोरा 

अवTथा  

• :मरची �पकास न% खताचा दसुरा हbता ६५ �कलो यFुरया �ती एकर) या �माणात �पक फुल व फलधार<याचा वेळी 

दे<यात यावा.  

• तापमानात संभवणाHया वाढ)मुळे :मरची �पकावर रसशोषक �कडींचा �ादभुाIव हो<याची शRयता आहे. �ादभुाIव Aदसनू 

आJयास 9नय%ंणासाठK डायमेथोएट ३०% �वाह) १० :म. ल). �9त १० :लटर पा<यात :मसळून फवारणी करावी तसेच 

�पकामdये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे लावावेत. 

कोबी वाढ
ची 

अवTथा 

• कोबीवगeय �पकामdये लागवडीनतंर २० ते २५ Aदवसांनी खुरपणी करावी व रोपांना मातीची भर दयावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेXया  

- • तापमानात वाढ सभंवत असJयाने जनावरांना ताजे ?वUछ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे<यात यावे.  

सदर कृ�ष स�ला पYZका डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त[ स,मती4या 

,शफारशीनसुारतयार क\न +सा]रत कर^यात आल
. 

अ_धक मा>हतीसाठ` नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराab शासनाचे कृषी अ_धकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


