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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक २९ जानेवार
 ते २ फेSवुार
 २०२० दरTयान कमाल व Lकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश WनरX राह
ल. 
�पक अवYथा कृ�ष स�ला 

भुईमुग  फुलोरा अवYथा • भुईमुग �पक फुलो2या अव3थेत अस6याने �पकास पाणी दे9याची ;यव3था करावी. 

वाल  दाणे अवYथा • वाल �पकाम<ये श=गा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुाAव Bदसून ये9याची शCयता असून �कडीचा �ादभुाAव सुDवातीला कोवEया कEयावर 

Bदसून येतो व नंतर श=गाम<ये FशGन कोवEया दा9यांवर उपजी�वका करत.े �कडींचा �ादभुाAव Bदसून आ6यास Kनयं%णासाठM �कडN3त श=गा काढून 

नPट करा;यात व िCवनोलफॉस २५ टCके �वाह) २० Fम. ल). �कंवा डायमेथोएट ३० टCके �वाह) २० Fम. ल). �Kत १० Fलटर पा9यात Fमसळून 

१५ BदवसांUया अंतराने दोन फवार9या करा;यात. तसेच शतेाम<ये पVी थांबे उभाराव.े 

• वाल �पक फुलो2यात ये9याची व दाणे भर9याची अव3था ओला;यासाठM अKत संवेदनशील अस6याने वाल �पकास फुलो2या ये9याUया अव3थेत 

पाणी दे9याची ;यव3था करावी. 

• वाल �पकाम<ये अमरवेल)चा �ादभुाAव Bदसून आ6यास Kनयं%णासाठM अमरवेल उपटून जाळून नPट कGन टाकावीत. 

आंबा 

 

मोहोर अवYथा  • मोहोर अव3थेत असले6या आंबा �पकावर कYड व रोगाUया Kनयं%णासाठM मोहोर संरVण वेळाप%कानुसार Kतसर) फवारणी मोहोर फुल9यापुवZ 

(दसु2या फवारणी नंतर १५ Bदवसांनी) Kनयं%णासाठM इFमडाCलो�Zड १७.८ टCके �वाह) ३ Fम. ल). ६ Fम. ल). अ'धक संयुCत बुरशीनाशक 

(काब^_डॅaझम १२% + म_कोझबे ६३%) १० Nॅम �Kत १० Fलटर पा9यात Fमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीUया वेळेस �कटकनाशकाUया 

eावणाम<ये भुर) रोगाUया Kनयं%णासाठM ५ टCके हेCझाकोनॅझोल ५ Fम. ल). �कंवा पा9यात �वरघळणारे ८० टCके गंधक २० Nॅम �Kत १० Fलटर 

या �माणात वापराव.े 

 

काजू फळधारणा 

अवYथा 

• फळधारणा झाले6या काजू �पकावर ढेक9या व फुल�कडीचा �ादभुाAव हो9याची शCयता अस6याने �कडींUया Kनयं%णासाठM लॅfबडा सायहॅलोgीन 

�वाह) ६ Fम.ल). �Kत १० Fल. पा9यात Fमसळून फवारणी करावी. (सदर कYटकनाशकास लेबल Cलेम नाह)त) 

नारळ - • बाPपीभवनाम<ये वाढ होत अस6याने, नवीन लागवड केले6या नारळ बागेत तीन ते चार वष^ वयापयhतUया माडाना ६ ते ७ BदवसांUया अंतराने 

पाणी दे9याची ;यव3था करावी तसेच पूणA वाढले6या माडांना जFमनीUया मगदरुा�माणे ५ ते १० BदवसांUया अंतराने पाणी दे9याची ;यव3था 

करावी. आEयाम<ये ओलावा Bटक�व9यासाठM नारळाUया श=डया पुरा;यात आaण झावEयांचे आUछादन कराव.े 

• नारळावर सjkया भंुlयाचा �ादभुाAव हो9याची शCयता असत.े या �कडीUया अEया माडाUया खोडातील मऊ गाभा खाऊन खोड आतून पोखGन 

काढतात. अEया खोडाUया आत अस6याने �ादभुाAव झाले6या Bठकाणी बुं<यावर Kछeे Bदसतात व nयातून ताजा भुसा व तांबूस तप�कर) 3%ाव 

वाहताना Bदसतो. या �कडीUया Kनयं%णासाठM Kछeातून शCय असतील तेवढया अEया कोयतीUया सहाoयाने काढून टाका;यात. माडाला कोणnयाह) 

�कारे इजा कG नये आaण झा6यास nयाला बोडpपे3ट लावावी. तसेच सjkया भंुlयाUया Kनयं%णासाठM बागेत �Kत हेCटर) २ गंध सापळे लावावेत. 

वांगी  फळधारणा  • वांगी �पकावर श=डा व फळे पोखरणा2या अळीचा �ादभुाAव Bदसून ये9याची शCयता अस6याने �ादभुाAव Bदसून आ6यास Kनयं%णासाठM �कडN3त श=ड े

व फळे जमा कGन नPट करावीत व फेन;हलरेट १० Fम.ल). �कंवा ड6ेटामेgीन २.८ टCके �वाह) १० Fम.ल). �Kत १० Fलटर पा9यात Fमसळून 

फवारणी करावी.  

फळबाग 

रोपवाAटका  

वाढ
ची अवYथा • बाPपीभवनाम<ये वाढ होत अस6याने, फळबाग रोपवाBटकेस, नवीन लागवड केले6या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास KनयFमत पाणी दे9याची 

;यव3था करावी.  

• फळबाग रोपवाBटकेतील गवत काढून 3वUछता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठM सावल) करावी. 

क/लगंड फळधारणा • कFलगंड �पकाम<ये फळमाशीUया Kनयं%णासाठM शतेाम<ये ‘Cयु 6युर’ रVक सापळे �ती हेCटर) ४ वापराव.े तसेच वेळोवेळी �कडN3त फळे गोळा 

कGन नPट करावीत. 

सदर कृ�ष स�ला प\]का डॉ. बाळासाहेब सावंत क&कण कृ�ष �व'यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त^ स/मती7या /शफारशीनुसारतयार क_न .सा`रत 

करaयात आल
. 

अ�धक माAहतीसाठb नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


