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हवामान पवूा2नुमान कृ�ष स�ला 

Bदनांक २२ ते २६ जानेवार
 २०२० दरRयान कमाल व Lकमान तापमानात वाढ संभवत असनू Bदनांक २५ ते २६ जानेवार
 २०२० आकाश ढगाळ राह
ल. 

�पक अवUथा कृ�ष स�ला 

भईुमगू  वाढ
ची 

अवUथा 

• भुईमगु �पकाम2ये मावा �कडीचा �ादभुा6व 7दसनू ये8याची श9यता असनू कोव:या श;<यावर पाना=या खाल=या भागातील रस शोषनू घेत े

?यामुळे झाडाची वाढ खुंटत ेतसेच कDटकाने बाहेर टाकलेGया मधासारHया 'चकट Iावणामुळे पानावर का:या बरुशीची वाढ 7दसून येत.े 

मावाचा �ादभुा6व आढळून आGयास Lनय%ंणासाठN �वाह) डायमेथोएट ३० ट9के १२ Qम. ल). �Lत १० Qलटर पा8यात Qमसळून फवारणी 

करावी. 

वाल  फुलोरा 

अवUथा 

• वाल �पकाम2ये श;गा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा6व 7दसनू ये8याची श9यता असनू �कडीचा �ादभुा6व सुRवातीला कोव:या 

क:यावर 7दसून येतो व नंतर श;गाम2ये QशSन कोव:या दा8यांवर उपजी�वका करत.े �कडींचा �ादभुा6व 7दसनू आGयास Lनयं%णासाठN 

�कडVWत श;गा काढून नXट कराYयात व ि9वनोलफॉस २५ ट9के �वाह) २० Qम. ल). �कंवा डायमेथोएट ३० ट9के �वाह) २० Qम. ल). �Lत 

१० Qलटर पा8यात Qमसळून १५ 7दवसां=या अंतराने दोन फवार8या कराYयात. तसेच शतेाम2ये प\ी थांबे उभारावे. 

• वाल �पक फुलो]यात ये8याची व दाणे भर8याची अवWथा ओलाYयासाठN अLत संवेदनशील असGयाने वाल �पकास फुलो]या ये8या=या 

अवWथेत पाणी दे8याची YयवWथा करावी. 

चवळी फुलोरा 

अवUथा 

• चवळी �पकाम2ये मावा �कडीचा �ादभुा6व 7दसनू ये8याची श9यता असनू �कडी=या �ादभुा6वामुळे पानावर का:या बरुशीची वाढ 7दसून येत.े 

�कडीचा �ादभुा6व आढळून आGयास Lनय%ंणासाठN �वाह) डायमेथोएट ३० ट9के १२ Qम. ल). �Lत १० Qलटर पा8यात Qमसळून फवारणी 

करावी. 

आंबा 

 

ब&गे फुटणे ते 

मोहोर अवUथा  

• हवामान पुवा6नमुानानुसार पुढ)ल पाचह) 7दवस तापमानात वाढ तसेच आI6तेत घट संभवत असGयाने मोहोर व फळधारणा झालेGया आंबा 

बागेम2ये मोहोराची व फळांची गळ हो8याची श9यता असGयाने मोहोर व फळधारणा झालेGया बागेम2ये पाणी दे8याची YयवWथा करावी.  

• आंबा मोहोर सरं\ण वेळाप%कानसुार दसुर) फवारणी ब_गे फुटताना, कDड व रोगा=या Lनयं%णासाठN लॅaबडासायहॅलोbीन ५ ट9के �वाह) ६ 

Qम.ल). + हे9झाकोनाझोल ५% �वाह) ५ Qम.ल). �Lत १० Qलटर पा8यात Qमसळून करावी.  

• तसेच मोहोर फुटलेGया 7ठकाणी मोहोर संर\ण वेळाप%कानुसार Lतसर) फवारणी मोहोर फुल8यापवुe (दसु]या फवारणी नतंर १५ 7दवसांनी)  

इQमडा9लो�eड १७.८ ट9के �वाह) ३ Qम. ल). ६ Qम. ल). �Lत १० Qलटर पा8यात Qमसळून फवारणी करावी. ?यामुळे तडुतडु,े फुल�कडी 

तसेच Qमजमाशीचे Lनयं%ण होव ूशकेल व ?याचा परपरागीकरण करणा]या कDटकावर होणारा पiरणाम टाळता येईल. तसेच फवारणी=या 

वेळेस �कटकनाशका=या Iावणाम2ये भुर) रोगा=या Lनयं%णासाठN ५ ट9के हे9झाकोनॅझोल ५ Qम. ल). �कंवा पा8यात �वरघळणारे ८० ट9के 

गंधक २० Vॅम �Lत १० Qलटर या �माणात वापरावे. 

काजू मोहोर त े

फळधारणा 

अवUथा 

• हवामान पवुा6नमुानानुसार मोहोर अवWथेत असलेGया काजू �पकावर ढेक8या व फुल�कडीं=या वाढ)साठN हवामान अनुकूल 7दसत असGयाने 

या �कडीं=या बंदोबWतासाठN मोहोर फुट8या=या वेळी �ोफेनोफॉस ५० ट9के �वाह) १० Qम.ल). �Lत १० Qलटर पा8यात Qमसळून फवारणी 

करावी. तसेच फळधारणा झालेGया काजू �पकावर ढेक8या व फुल�कडीं=या Lनय%ंणासाठN लॅaबडा सायहॅलोbीन �वाह) ६ Qम.ल). �Lत १० 

Qल. पा8यात Qमसळून फवारणी करावी. (सदर कDटकनाशकास लेबल 9लेम नाह)त) 

नारळ - • तापमानात वाढ तसेच आI6तेत घट संभवत असGयाने नारळ बागेस पाणी दे8याची YयवWथा करावी. 

सपुार
  - • तापमानात वाढ तसेच आI6तेत घट संभवत असGयाने सपुार) बागेस पाणी दे8याची YयवWथा करावी. 

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/मती7या /शफारशीनसुारतयार 

क\न .सा]रत कर^यात आल
. 

अ�धक माBहतीसाठ_ नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी सपंक2  करावा 
 


