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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 
Cदनांक २५ त े२९ Rडस4बर, २०१९ रोजी आकाश ढगाळ राह
ल.  

�पक अवTथा कृ�ष स�ला 

आबंा 

 

पालवी अवTथा  • पढु)ल पाचह) 6दवस ढगाळ वातावरण राहून आ9:तेत वाढ संभवत अस<याने पालवी अव>थेत असले<या आबंा �पकावर 

तडुतAुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुा:व होBयाची शCयता अस<याने Dनय%ंणासाठF डे<टामेHीन २.८% �वाह) १० Jम.ल). 

अ'धक संयCुत बरुशीनाशक (काबLMडॅOझम १२% + मMकोझेब ६३%) १० Sॅम �Dत १० Jलटर पाBयात Jमसळून फवारणी 

करावी.  

• तसेच बTगे फुटBयाUया अव>थेत असले<या आबंा �पकावर तडुतAुयांचा व भुर) रोगाचा �ादभुा:व होBयाची शCयता अस<याने 

Dनय%ंणासाठF लॅVबडासायहॅलोHीन ५ टCके �वाह) ६ Jम.ल). + हेCझाकोनाझोल ५% �वाह) ५ Jम.ल). �Dत १० Jलटर 

पाBयात Jमसळून फवारणी करावी. 

• नवीन लागवड केले<या आबंा �पकाUया रोपांवर ढगाळ वातावरणामुळे करपा रोगाचा �ादभुा:व होBयाची शCयता असनू 

रोगामुळे पानांवर अDनयJमत वेडेवाकड े �फकट �कंवा गडद �वटकर) रंगाचे 6ठपके 6दसून येतात. रोगाUया Dनय%ंणासाठF 

बागेत >वUछता राखनू रोगS>त फांXया कापनू काढाYयात तसेच गळून पडलेल) रोगट पाने नZट करावीत. तसेच संपणू: 

झाडावर ०.२५ टCके कॉपर ऑCझीCलोराईड २५ Sॅम �Dत १० Jलटर पाBयात �कंवा ०.१ टCका काबLMडॅOझम १० Sॅम �Dत १० 

Jलटर पाBयात Jमसळून �कंवा १ टCका बोड\Jम]ण फवारावे. 

काज ू मोहोर अवTथा • पढु)ल पाचह) 6दवस ढगाळ वातावरण संभवत अस<याने मोहोर अव>थेत असले<या काज ू �पकावर ढेकBयाचा �ादभुा:व 

होBयाची शCयता आहे. ह) �कड मोहोरातील रस शोषनू घेते `यामुळे मोहोर सुकून जातो. मोहोराचे ढेकBयापासून संरaण 

करBयासाठF मोहोर फुटBयाUया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टCके �वाह) १० Jम.ल). �Dत १० Jलटर पाBयात Jमसळून फवारणी 

करावी. (सदर कbटकनाशक लेबल Cलेम नाह)) 

नारळ - • वाढ`या तापमानामुळे बाZपीभवनात वाढ संभवत अस<याने नवीन लागवड केले<या बागेस ६ ते ७ 6दवसांUया आOण पणू: 

वाढले<या माडास जJमनीUया मगदरुा�माणे ५ ते १० 6दवसांUया अतंराने पाणी देBयाची Yयव>था करावी. 

सपुार
 - • वाढ`या तापमानामुळे बाZपीभवनात वाढ संभवत अस<याने सुपार) बागेस ७ ते ८ 6दवसांUया अतंराने पाणी देBयाची Yयव>था 

करावी.   

कारल
  फुलोरा अवTथा • कारल) �पकावर पांढcयामाशीचा �ादभुा:व 6दसनू येत अस<यास Dनय%ंणासाठF �पकामdये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे ८ 

�Dत एकर लावावेत.   

सदर कृ�ष स�ला पXYका डॉ. बाळासाहेब सावतं क&कण कृ�ष �व'यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तZ स/मती7या 

/शफारशीनसुारतयार क[न .सा\रत कर]यात आल
. 

अ�धक माCहतीसाठ^ नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


