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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक १ ते ५ फेQवुार
 २०२० दरRयान कमाल तापमान २७ ते २९ अ.ंस2. व Jकमान तापमान १७ ते १९ अ.ंस2. दरRयान राहून  

@दनांक ३ ते ५ फेQवुार
 २०२० दरRयान आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

�पक अवTथा कृ�ष स�ला 

भात वाढ
ची अवTथा   • भात पनुला0गवडीनतंर प2ह4या ३० 2दवसांपय5त शतेात पा8याची पातळी २.५ ते ५ स;. मी. ठेवावी  

वाल  दाणे अवTथा • वाल �पकाम=ये श;गा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा0व 2दसनू ये8याची शAयता असनू �कडीचा �ादभुा0व सुBवातीला 

कोवCया कCयावर 2दसून येतो व नतंर श;गाम=ये DशEन कोवCया दा8यांवर उपजी�वका करते. �कडींचा �ादभुा0व 2दसनू आ4यास 

Iनय%ंणासाठJ �कडKLत श;गा काढून नNट कराOयात व िAवनोलफॉस २५ टAके �वाह) २० Dम. ल). �कंवा डायमेथोएट ३० टAके 

�वाह) २० Dम. ल). �Iत १० Dलटर पा8यात Dमसळून १५ 2दवसांTया अतंराने दोन फवार8या कराOयात. तसेच शतेाम=ये पUी थांबे 

उभारावे. 

• वाल �पक फुलोWयात ये8याची व दाणे भर8याची अवLथा ओलाOयासाठJ अIत संवेदनशील अस4याने वाल �पकास फुलोWया 

ये8याTया अवLथेत पाणी दे8याची OयवLथा करावी. 

• वाल �पकाम=ये अमरवेल)चा �ादभुा0व 2दसनू आ4यास Iनय%ंणासाठJ अमरवेल उपटून जाळून नNट कEन टाकावीत. 

हरभरा फुलोरा अवTथा • हरभरा �पकावर)ल घाटे अळीचा �ादभुा0व 2दसनू ये8याची शAयता अस4याने Iनय%ंणासाठJ �Iत हेAटर) ५-१० कामगंध सापळे 

आZण पUी थांबे लावावेत. 

आबंा 

 

मोहोर अवTथा  • मोहोर अवLथेत असले4या आबंा �पकावर क[ड व रोगाTया Iनय%ंणासाठJ मोहोर संरUण वेळाप%कानसुार Iतसर) फवारणी मोहोर 

फुल8यापवु\ (दसुWया फवारणी नतंर १५ 2दवसांनी) Iनय%ंणासाठJ इDमडाAलो�\ड १७.८ टAके �वाह) ३ Dम. ल). �Iत १० Dलटर 

पा8यात Dमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीTया वेळेस �कटकनाशकाTया `ावणाम=ये भुर) रोगाTया Iनय%ंणासाठJ ५ टAके 

हेAझाकोनॅझोल ५ Dम. ल). �कंवा पा8यात �वरघळणारे ८० टAके गंधक २० Kॅम �Iत १० Dलटर या �माणात वापरावे. 

काज ू फळधारणा 

अवTथा 

• फळधारणा झाले4या काज ू �पकावर ढेक8या व फुल�कडीचा �ादभुा0व हो8याची शAयता अस4याने �कडींTया Iनय%ंणासाठJ लॅcबडा 

सायहॅलोdीन �वाह) ६ Dम.ल). �Iत १० Dल. पा8यात Dमसळून फवारणी करावी. (सदर क[टकनाशकास लेबल Aलेम नाह)त) 

वांगी  फळधारणा  • वांगी �पकावर श;डा व फळे पोखरणाWया अळीचा �ादभुा0व 2दसनू ये8याची शAयता अस4याने �ादभुा0व 2दसनू आ4यास Iनय%ंणासाठJ 

�कडKLत श;डे व फळे जमा कEन नNट करावीत व फेनOहलरेट १० Dम.ल). �कंवा डे4टामेdीन २.८ टAके �वाह) १० Dम.ल). �Iत 

१० Dलटर पा8यात Dमसळून फवारणी करावी.  

क-लगंड फळधारणा • कDलगंड �पकावर तांबड ेभुंeयाचा �ादभुा0व 2दसनू ये8याची शAयता अस4याने �ादभुा0व 2दसनू आ4यास Iनय%ंणासाठJ डायमेथोएट 

३० टAके �वाह) १५ Dम.ल). �कंवा मॅलॅ'थओन ५० टAके �वाह) २० Dम.ल). �Iत १० Dलटर पा8यात Dमसळून फवारणी करावी. 

दभुती 

जनावरे 

- • �कमान तापमानात घट संभवत अस4याने रा%ीTया वेळेस जनावरांTया गोठयात गरजेनसुार �वजेचे ब4ब आZण शेडभोवती पडदे 

गुंडाळावे व 2दवसा गोठयाची दारे व ZखडAया खुल) ठेवावीत जेणे कEन हवा खेळती राह)ल.   

कुकुटपालन - • �कमान तापमानात घट संभवत अस4याने रा%ीTया वेळेस कfबgयांTया शेड म=ये गरजेनसुार �वजेचे ब4ब आZण शेडभोवती पडदे 

गुंडाळावे. 
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-मती5या -शफारशीनसुारतयार क[न ,सा\रत कर]यात आल
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अ^धक मा@हतीसाठ_ नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अ^धकार
 यां5याशी सपंक0  करावा 
 


