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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

?दनांक २५ ते २९ जानेवार
 २०२० दरPयान कमाल व Jकमान तापमानात घट संभवते. 

�पक अवRथा कृ�ष स�ला 

भात रोप अवRथा   • भात �पकाची पनु6लागवड कर7यासाठ9 'चखलणी करावी. 'चखलणी;या वेळेस हे?टर) ८७ �क.Aॅ. यCुरया, ३१३ �क.Aॅ. Dसगंल 

सुपर फोEफेट आFण ८४ �क.Aॅ. Gयरेुट ऑफ पोटश खते Dमसळावे.  

• पनु6लागवडीसाठ9 भाताची १२ ते १५ सH.मी. उंचीची पाच ते सहा पाने फुटलेल) ३५ ते ४० Jदवसांची रोपे योKय असतात.  

• भात �पकाची पनु6लागवड २० X १५ सH.मी. अतंरावर करावी. लावणी सरळ आFण उथळ २.५ ते ३.५ सH.मी. खोल करावी. 

उथळ लावणी केNयाने फुटवे चांगले येतात. एका चडुामPये तीन रोपे लावावीत. 

• पनुला6गवडीनतंर पJहNया ३० JदवसांपयQत शतेात पा7याची पातळी २.५ ते ५ सH. मी. ठेवावी जेणेकSन तणांचा �ादभुा6व कमी 

हो7यास मदत होईल. 

वाल  फुलोरा अवRथा • वाल �पकामPये शHगा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा6व Jदसनू ये7याची श?यता असनू �कडीचा �ादभुा6व सुSवातीला 

कोवUया कUयावर Jदसून येतो व नतंर शHगामPये DशVन कोवUया दा7यांवर उपजी�वका करते. �कडींचा �ादभुा6व Jदसनू 

आNयास Wनय%ंणासाठ9 �कडAEत शHगा काढून नYट कराZयात व ि?वनोलफॉस २५ ट?के �वाह) २० Dम. ल). �कंवा 

डायमेथोएट ३० ट?के �वाह) २० Dम. ल). �Wत १० Dलटर पा7यात Dमसळून १५ Jदवसां;या अतंराने दोन फवार7या कराZयात. 

तसेच शतेामPये प]ी थांबे उभारावे. 

• वाल �पक फुलो_यात ये7याची व दाणे भर7याची अवEथा ओलाZयासाठ9 अWत संवेदनशील असNयाने वाल �पकास फुलो_या 

ये7या;या अवEथेत पाणी दे7याची ZयवEथा करावी. 

आबंा 

 

ब%गे फुटणे ते 

मोहोर अवRथा  

• आबंा मोहोर संर]ण वेळाप%कानसुार दसुर) फवारणी बaगे फुटताना, कbड व रोगा;या Wनय%ंणासाठ9 लॅGबडासायहॅलोcीन ५ 

ट?के �वाह) ६ Dम.ल). + हे?झाकोनाझोल ५% �वाह) ५ Dम.ल). �Wत १० Dलटर पा7यात Dमसळून करावी.  

• तसेच मोहोर फुटलेNया Jठकाणी मोहोर संर]ण वेळाप%कानसुार Wतसर) फवारणी मोहोर फुल7यापवुg (दसु_या फवारणी नतंर 

१५ Jदवसांनी)  इDमडा?लो�gड १७.८ ट?के �वाह) ३ Dम. ल). ६ Dम. ल). �Wत १० Dलटर पा7यात Dमसळून फवारणी करावी. 

kयामुळे तडुतडु,े फुल�कडी तसेच Dमजमाशीचे Wनय%ंण होव ू शकेल व kयाचा परपरागीकरण करणा_या कbटकावर होणारा 

पCरणाम टाळता येईल. तसेच फवारणी;या वेळेस �कटकनाशका;या lावणामPये भुर) रोगा;या Wनय%ंणासाठ9 ५ ट?के 

हे?झाकोनॅझोल ५ Dम. ल). �कंवा पा7यात �वरघळणारे ८० ट?के गंधक २० Aॅम �Wत १० Dलटर या �माणात वापरावे. 

काज ू मोहोर ते 

फळधारणा 

अवRथा 

• हवामान पवुा6नमुानानसुार मोहोर अवEथेत असलेNया काज ू �पकावर ढेक7या व फुल�कडीं;या वाढ)साठ9 हवामान अनकूुल 

Jदसत असNयाने या �कडीं;या बदंोबEतासाठ9 मोहोर फुट7या;या वेळी �ोफेनोफॉस ५० ट?के �वाह) १० Dम.ल). �Wत १० 

Dलटर पा7यात Dमसळून फवारणी करावी. तसेच फळधारणा झालेNया काज ू�पकावर ढेक7या व फुल�कडीं;या Wनय%ंणासाठ9 

लॅGबडा सायहॅलोcीन �वाह) ६ Dम.ल). �Wत १० Dल. पा7यात Dमसळून फवारणी करावी. (सदर कbटकनाशकास लेबल ?लेम 

नाह)त) 

नारळ - • नवीन लागवड केलेNया नारळ बागेत तीन ते चार वषm वयापयQत;या माडाना ६ ते ७ Jदवसां;या अतंराने पाणी दे7याची 

ZयवEथा करावी तसेच पणू6 वाढलेNया माडांना जDमनी;या मगदरुा�माणे ५ ते १० Jदवसां;या अतंराने पाणी दे7याची ZयवEथा 

करावी. आUयामPये ओलावा Jटक�व7यासाठ9 नारळा;या शHडया परुाZयात आFण झावUयांचे आ;छादन करावे. 



• नारळावर सaoया भुंKयाचा �ादभुा6व हो7याची श?यता असते. या �कडी;या अUया माडा;या खोडातील मऊ गाभा खाऊन खोड 

आतनू पोखVन काढतात. अUया खोडा;या आत असNयाने �ादभुा6व झालेNया Jठकाणी बुPंयावर Wछlे Jदसतात व kयातनू 

ताजा भुसा व तांबसू तप�कर) E%ाव वाहताना Jदसतो. या �कडी;या Wनय%ंणासाठ9 Wछlातनू श?य असतील तेवढया अUया 

कोयती;या सहाqयाने काढून टाकाZयात. माडाला कोणkयाह) �कारे इजा कV नये आFण झाNयास kयाला बोडrपेEट लावावी. 

तसेच सaoया भुंKया;या Wनय%ंणासाठ9 बागेत �Wत हे?टर) २ गंध सापळे लावावेत. 

Vचकू  फळधारणा  • 'चकू;या १ वषा6;या �ती कलमास ५ �कलो शेणखत, १५० Aॅम यCुरया, ४५० Aॅम Dसगंल सुपर फोEफेट आFण १५० Aॅम 

Gयरेुट ऑफ पोटश खतांचा पJहला हsता कलमा;या �वEतारा;या थोडीशी आत बांगडी पtतीने चरात देवनू चर बजुवनू 

uयावा. पJहNया वषg JदलेNया खता;या मा%े;या दसु_या वषg दsुपट, Wतस_या वषg Wतsपट या �माणे वाढवनू २० वषा6 पयQत 

२० पात खताचा हsता vयावा. २० वषा6नतंर �ती कलमास १०० �कलो शेणखत, ३ �कलो यCुरया, ९ �कलो Dसगंल सुपर 

फोEफेट आFण ३ �कलो Gयरेुट ऑफ पोटश खतांचा दसुरा हsता दे7यात यावा. 

मोगरा फुल अवRथा • मोगरा फुल�पकावर)ल पण6कोश अळी, पाने गुंडाळणार) अळी व कUया खाणार) अळीचा �ादभुा6व Jदसनू आNयास �कडी;या 

Wनय%ंणासाठ9 �ादभुा6वAEत पाने व कUया काढून नYट कराZयात व गरजेनसुार  ५ ट?के Wनबोळी अका6ची फवारणी करावी. 

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

-शफारशीनसुारतयार कZन ,सा[रत कर\यात आल
. 

अVधक मा?हतीसाठ] नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महारा^_ शासनाचे कृषी अVधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


