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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक ८ ते १२ फेQवुार
 २०२० दरRयान कमाल तापमान २७ ते ३१ अ.ंस2. व Jकमान तापमान १४ ते २१ अ.ंस2. राहून @दनांक ९ ते १० फेQवुार
 २०२० दरRयान 

वाNया5या वेगात वाढ संभवते. 
�पक अवUथा कृ�ष स�ला 

उXहाळी भात  रोप अवUथा  • भात पनु6लागवडीनंतर प8ह:या ३० 8दवसांपय;त शतेात पा=याची पातळी २.५ ते ५ स@. मी. ठेवावी 

आंबा 

 

मोहोर 

अवUथा ते 

फळधारणा  

• मोहोर अवBथेत असले:या आंबा �पकावर कFड व रोगाGया Hनयं%णासाठJ मोहोर संरKण वेळाप%कानुसार Hतसर) फवारणी मोहोर फुल=यापुवL 

(दसुNया फवारणी नंतर १५ 8दवसांनी) Hनयं%णासाठJ इPमडाQलो�Lड १७.८ टQके �वाह) ३ Pम. ल). �Hत १० Pलटर पा=यात Pमसळून फवारणी 

करावी. तसेच फवारणीGया वेळेस �कटकनाशकाGया SावणामTये भुर) रोगाGया Hनयं%णासाठJ ५ टQके हेQझाकोनॅझोल ५ Pम. ल). �कंवा पा=यात 

�वरघळणारे ८० टQके गंधक २० Xॅम �Hत १० Pलटर या �माणात वापराव.े 

• फळधारणा झाले:या आंबा बागेमTये वाटाणा आकाराGया अवBथेत तुडतुYयाचा, फुल�कडीचा आZण भुर)  रोगाचा �ादभुा6व हो=याची शQयता 

अस:यामुळे मोहोर संरKण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (HतसNया फवारणीनंतर १५ 8दवसांGया अंतराने) थायमेथाQझाम २५ टQके ड\:यु. जी. 

१ Xॅम + भुर) रोगाGया Hनयं%णासाठJ ५ टQके हेQझाकोनॅझोल ५ Pम. ल). �कंवा पा=यात �वरघळणारे ८० टQके गंधक २० Xॅम �Hत १० Pलटर 

पा=यातून फवारणी करावी.  

• आंबा फळांची गळ कमी कर=यासाठJ तसेच उ_पादन व फळांची �त सुधार=यासाठJ १ टQके पोटॅPशयम नाय`ेटची फळे वाटाणा, गोट) व अंडाकृती 

अवBथेत असताना, अशा एकूण तीन फवार=या कराbयात.  

काजू फळधारणा 

अवUथा 

• फळधारणा झाले:या काजू �पकावर ढेक=या व फुल�कडीचा �ादभुा6व हो=याची शQयता अस:याने �कडींGया Hनयं%णासाठJ लॅdबडा सायहॅलोeीन 

�वाह) ६ Pम.ल). �Hत १० Pल. पा=यात Pमसळून फवारणी करावी. (सदर कFटकनाशकास लेबल Qलेम नाह)त). 

नारळ - • नारळावर fगोज चgाकार पांढर) माशीचा �ादभुा6व 8दसून ये=याची शQयता असून या �कडीची �प:ले आZण �ौढ पानाGया खाल)ल बाजूस रस 

शोषतात. तसेच माशी गोड 'चकट B%ाव सोडत अस:याने पानांवर काhया बुरशीची वाढ 8दसून येत.े �कडीGया Hनयं%णासाठJ ३० Pम.ल). कडूPलबं 

तेल (०.५ टQके �वाह)) �ती १० Pलटर पाणी या �माणे १५ 8दवसांGया अंतराने फवाराव.े तसेच पानावर)ल काळी बुरशीGया bयवBथापनासाठJ १ 

टQके Bटाच6 सो:युशन फवाराव.े 

• पाच वषा6वर)ल नारळाGया �Hत झाडास ७५० Xॅम युiरया व ६६७ Xॅम dयुरेट ऑफ पोटॅश असा खताचा Hतसरा हjता kयावा. 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीGया �ादभुा6वामुळे फळाGया देठाखालGया भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चmे 8दसून येतात. �ादPुभ6त भागावर)ल 

फळांचे आवरण तडकते पiरणामी नारळ लहान राहतात तसेच लहान फळांची गळ होत.े या �कडीGया �भावी bयवBथापनेसाठJ नारळ बागेत 

BवGछता ठेवावी नारळाGया आhयामTये ओलावा 8टक�व=यासाठJ नारळाGया श@डया पुराbयात आZण झावhयांचे आGछादन करावे तसेच ५ टQके 

कडूHनबंयुQत (अझाडीराQट)न) कFटकनाशक ७.५ Pम.ल). अ'धक ७.५ Pम.ल). पाणी Pमसळून वषा6तून तीन वेळा (ऑQटोबर ते नोbह@बर, जानेवार) तो 

फेoुवार) आZण ए��ल ते मे ) मुळाkवारे kयाव.े औषध 8द:यानंतर ४५ 8दवसापय;त नारळ काढू नयेत. याPशवाय नारळावर १ टQका कडुHनबंयुQत 

कFटकनाशक (Hनमाझोल) ४ Pम.ल). �ती Pलटर पा=यातून नारळाGया घडावर पडेल अशी फवारणी करावी. फवारणी कर=यापूवL सव6 �कडXBत व 

तयार नारळ काढून qयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कrन नsट करावेत.   

दभुती जनावरे - • �कमान तापमानात घट संभवत अस:याने रा%ीGया वेळेस जनावरांGया गोठयात गरजेनुसार �वजेचे ब:ब आZण शडेभोवती पडदे गंुडाळावे व 8दवसा 

गोठयाची दारे व ZखडQया खुल) ठेवावीत जेणे कrन हवा खेळती राह)ल.   

कुकुटपालन - • �कमान तापमानात घट संभवत अस:याने रा%ीGया वेळेस कtबYयांGया शडे मTये गरजेनुसार �वजेचे ब:ब आZण शडेभोवती पडदे गंुडाळावे. 

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

 


