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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक २५ ते २६ जानेवार
 २०२० दरPयान आकाश ढगाळ राह
ल. 

�पक अवRथा कृ�ष स�ला 

भात रोप अवRथा   • भात �पकाची पनु2लागवड कर3यासाठ5 'चखलणी करावी. 'चखलणी7या वेळेस हे;टर) ८७ �क.=ॅ. य?ुरया, ३१३ �क.=ॅ. @सगंल सुपर फोAफेट 

आCण ८४ �क.=ॅ. Dयुरेट ऑफ पोटश खत े@मसळावे.  

• पनु2लागवडीसाठ5 भाताची १२ ते १५ सF.मी. उंचीची पाच त ेसहा पाने फुटलेल) ३५ त े४० Hदवसांची रोपे योIय असतात.  

• भात �पकाची पनु2लागवड २० X १५ सF.मी. अंतरावर करावी. लावणी सरळ आCण उथळ २.५ त े३.५ सF.मी. खोल करावी. उथळ लावणी केLयाने 

फुटवे चांगले येतात. एका चुडामNये तीन रोपे लावावीत. 

वाल  फुलोरा अवRथा • वाल �पकामNये शFगा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा2व Hदसनू ये3याची श;यता असनू �कडीचा �ादभुा2व सPुवातीला कोवQया कQयावर 

Hदसनू येतो व नंतर शFगामNये @शRन कोवQया दा3यांवर उपजी�वका करत.े �कडींचा �ादभुा2व Hदसनू आLयास Tनयं%णासाठ5 �कड=Aत शFगा 

काढून नVट कराWयात व ि;वनोलफॉस २५ ट;के �वाह) २० @म. ल). �कंवा डायमेथोएट ३० ट;के �वाह) २० @म. ल). �Tत १० @लटर पा3यात 

@मसळून १५ Hदवसां7या अंतराने दोन फवार3या कराWयात. तसेच शेतामNये पZी थांबे उभारावे. 

• वाल �पक फुलो\यात ये3याची व दाणे भर3याची अवAथा ओलाWयासाठ5 अTत संवेदनशील असLयाने वाल �पकास फुलो\या ये3या7या अवAथेत 

पाणी दे3याची WयवAथा करावी. 

चवळी फुलोरा अवRथा • चवळी �पकामNये मावा �कडीचा �ादभुा2व Hदसनू ये3याची श;यता असनू �कडी7या �ादभुा2वामुळे पानावर काQया बरुशीची वाढ Hदसून येत.े 

�कडीचा �ादभुा2व आढळून आLयास Tनय%ंणासाठ5 �वाह) डायमेथोएट ३० ट;के १२ @म. ल). �Tत १० @लटर पा3यात @मसळून फवारणी करावी. 

आंबा 

 

ब%गे फुटणे ते 

मोहोर अवRथा  

• आंबा मोहोर सरंZण वेळाप%कानसुार दसुर) फवारणी ब^गे फुटताना, क_ड व रोगा7या Tनयं%णासाठ5 लॅDबडासायहॅलो`ीन ५ ट;के �वाह) ६ 

@म.ल). + हे;झाकोनाझोल ५% �वाह) ५ @म.ल). �Tत १० @लटर पा3यात @मसळून करावी.  

• तसेच मोहोर फुटलेLया Hठकाणी मोहोर संरZण वेळाप%कानसुार Tतसर) फवारणी मोहोर फुल3यापुवd (दसु\या फवारणी नंतर १५ Hदवसांनी)  

इ@मडा;लो�dड १७.८ ट;के �वाह) ३ @म. ल). ६ @म. ल). �Tत १० @लटर पा3यात @मसळून फवारणी करावी. hयामुळे तडुतडु,े फुल�कडी तसेच 

@मजमाशीचे Tनयं%ण होव ू शकेल व hयाचा परपरागीकरण करणा\या क_टकावर होणारा प?रणाम टाळता येईल. तसेच फवारणी7या वेळेस 

�कटकनाशका7या iावणामNये भुर) रोगा7या Tनयं%णासाठ5 ५ ट;के हे;झाकोनॅझोल ५ @म. ल). �कंवा पा3यात �वरघळणारे ८० ट;के गंधक २० 

=ॅम �Tत १० @लटर या �माणात वापरावे. 

काजू मोहोर त े

फळधारणा 

अवRथा 

• हवामान पुवा2नमुानानुसार मोहोर अवAथेत असलेLया काजू �पकावर ढेक3या व फुल�कडीं7या वाढ)साठ5 हवामान अनुकूल Hदसत असLयाने या 

�कडीं7या बंदोबAतासाठ5 मोहोर फुट3या7या वेळी �ोफेनोफॉस ५० ट;के �वाह) १० @म.ल). �Tत १० @लटर पा3यात @मसळून फवारणी करावी. 

तसेच फळधारणा झालेLया काजू �पकावर ढेक3या व फुल�कडीं7या Tनयं%णासाठ5 लॅDबडा सायहॅलो`ीन �वाह) ६ @म.ल). �Tत १० @ल. पा3यात 

@मसळून फवारणी करावी. (सदर क_टकनाशकास लेबल ;लेम नाह)त) 

कांदा  वाढ
ची अवRथा • कांदा �पकामNये फुल�कडी7या �ादभुा2व Hदसनू आLयास Tनयं%णासाठ5 ि;वनोलफॉस २५ @मल) १० @लटर पा3यात @मसळून फवारणी करावी. 

सदर कृ�ष स�ला पVWका डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तX स-मती5या -शफारशीनसुारतयार कYन 

,साZरत कर[यात आल
. 

अ\धक मा@हतीसाठ] नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महारा^_ शासनाचे कृषी अ\धकार
 यां5याशी सपंक0  करावा 

 


