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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

?दनांक २९ जानेवार
 ते २ फेQवुार
 २०२० दरRयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश UनरV राह
ल. 
�पक अवWथा कृ�ष स�ला 

भात वाढ
ची अवWथा  • भात पनुला4गवडीनंतर प6ह8या ३० 6दवसांपय9त शतेात पा;याची पातळी २.५ ते ५ स>. मी. ठेवावी  

वाल  दाणे अवWथा • वाल �पकाम@ये श>गा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा4व 6दसून ये;याची शDयता असून �कडीचा �ादभुा4व सुEवातीला कोवFया कFयावर 

6दसून येतो व नंतर श>गाम@ये GशHन कोवFया दा;यांवर उपजी�वका करत.े �कडींचा �ादभुा4व 6दसून आ8यास Kनयं%णासाठL �कडMNत श>गा काढून 

नPट कराQयात व िDवनोलफॉस २५ टDके �वाह) २० Gम. ल). �कंवा डायमेथोएट ३० टDके �वाह) २० Gम. ल). �Kत १० Gलटर पा;यात Gमसळून १५ 

6दवसांVया अंतराने दोन फवार;या कराQयात. तसेच शतेाम@ये पWी थांबे उभाराव.े 

• वाल �पक फुलोYयात ये;याची व दाणे भर;याची अवNथा ओलाQयासाठL अKत संवेदनशील अस8याने वाल �पकास फुलोYया ये;याVया अवNथेत पाणी 

दे;याची QयवNथा करावी. 

• वाल �पकाम@ये अमरवेल)चा �ादभुा4व 6दसून आ8यास Kनयं%णासाठL अमरवेल उपटून जाळून नPट कHन टाकावीत. 

हरभरा फुलोरा अवWथा • हरभरा �पकावर)ल घाटे अळीचा �ादभुा4व 6दसून ये;याची शDयता अस8याने Kनयं%णासाठL �Kत हेDटर) ५-१० कामगंध सापळे आ[ण पWी थांबे 

लावावेत. 

आंबा 

 

मोहोर अवWथा  • मोहोर अवNथेत असले8या आंबा �पकावर क\ड व रोगाVया Kनयं%णासाठL मोहोर संरWण वेळाप%कानुसार Kतसर) फवारणी मोहोर फुल;यापुव] (दसुYया 

फवारणी नंतर १५ 6दवसांनी) Kनयं%णासाठL इGमडाDलो�]ड १७.८ टDके �वाह) ३ Gम. ल). ६ Gम. ल). अ'धक संयुDत बुरशीनाशक (काबabडॅ[झम १२% 

+ मbकोझबे ६३%) १० Mॅम �Kत १० Gलटर पा;यात Gमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीVया वेळेस �कटकनाशकाVया gावणाम@ये भुर) 

रोगाVया Kनयं%णासाठL ५ टDके हेDझाकोनॅझोल ५ Gम. ल). �कंवा पा;यात �वरघळणारे ८० टDके गंधक २० Mॅम �Kत १० Gलटर या �माणात वापराव.े 

काजू फळधारणा 

अवWथा 

• फळधारणा झाले8या काजू �पकावर ढेक;या व फुल�कडीचा �ादभुा4व हो;याची शDयता अस8याने �कडींVया Kनयं%णासाठL लॅhबडा सायहॅलोiीन �वाह) 

६ Gम.ल). �Kत १० Gल. पा;यात Gमसळून फवारणी करावी. (सदर क\टकनाशकास लेबल Dलेम नाह)त) 

नारळ - • बाPपीभवनाम@ये वाढ होत अस8याने, नवीन लागवड केले8या नारळ बागेत तीन ते चार वषa वयापय9तVया माडाना ६ ते ७ 6दवसांVया अंतराने पाणी 

दे;याची QयवNथा करावी तसेच पूण4 वाढले8या माडांना जGमनीVया मगदरुा�माणे ५ ते १० 6दवसांVया अंतराने पाणी दे;याची QयवNथा करावी. 

आFयाम@ये ओलावा 6टक�व;यासाठL नारळाVया श>डया पुराQयात आ[ण झावFयांचे आVछादन कराव.े 

• नारळावर सklया भंुmयाचा �ादभुा4व हो;याची शDयता असत.े या �कडीVया अFया माडाVया खोडातील मऊ गाभा खाऊन खोड आतून पोखHन 

काढतात. अFया खोडाVया आत अस8याने �ादभुा4व झाले8या 6ठकाणी बुं@यावर Kछgे 6दसतात व oयातून ताजा भुसा व तांबूस तप�कर) N%ाव 

वाहताना 6दसतो. या �कडीVया Kनयं%णासाठL Kछgातून शDय असतील तेवढया अFया कोयतीVया सहाpयाने काढून टाकाQयात. माडाला कोणoयाह) 

�कारे इजा कH नये आ[ण झा8यास oयाला बोडqपेNट लावावी. तसेच सklया भंुmयाVया Kनयं%णासाठL बागेत �Kत हेDटर) २ गंध सापळे लावावेत. 

वांगी  फळधारणा  • वांगी �पकावर श>डा व फळे पोखरणाYया अळीचा �ादभुा4व 6दसून ये;याची शDयता अस8याने �ादभुा4व 6दसून आ8यास Kनयं%णासाठL �कडMNत श>ड ेव 

फळे जमा कHन नPट करावीत व फेनQहलरेट १० Gम.ल). �कंवा ड8ेटामेiीन २.८ टDके �वाह) १० Gम.ल). �Kत १० Gलटर पा;यात Gमसळून फवारणी 

करावी.  

फळबाग 

रोपवा?टका  

वाढ
ची अवWथा • बाPपीभवनाम@ये वाढ होत अस8याने, फळबाग रोपवा6टकेस, नवीन लागवड केले8या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास KनयGमत पाणी दे;याची 

QयवNथा करावी.  

• फळबाग रोपवा6टकेतील गवत काढून NवVछता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठL सावल) करावी. 

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 

 


