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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Cदनांक १ ते ५ जानेवार
 २०२० दरRयान कमाल व Lकमान तापमानात घट संभवत असनू आकाश TनरU राह
ल. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

भात रोपवाCटका  • उ4हाळी भात रोपवाट)का पेरणीची कामे पणू< क=न >यावीत. 

वाल  वाढ
ची अवVथा • वाल �पकावर पाने खाणा?या अळीचा �ादभुा<व @दसनू येत असAयास Bनय%ंणासाठD सायपरमेEीन २५% �वाह) १० Gम.ल). 

�Bत १० Gलटर पाHयात Gमसळून फवारणी करावी. 

आबंा 

 

पालवी ते ब&गे 

फुटणे अवVथा  

• हवामान अदंाजानसुार आKंयाला मोहोर फुटHयास पोषक वातावरण तयार होत असAयाने मोहोराचे तडुतडु े व भुर) 

रोगापासनू संरLण करHयाकMरता आबंा मोहोर संरLण वेळाप%कानसुार बOगे फुटताना कPड व रोगाQया Bनय%ंणासाठD 

लॅSबडासायहॅलोEीन ५ टTके �वाह) ६ Gम.ल). + हेTझाकोनाझोल ५% �वाह) ५ Gम.ल). �Bत १० Gलटर पाHयात Gमसळून 

फवारणी करावी. तसेच पालवी अवWथेत असलेAया आबंा �पकावर तडुतYुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुा<व होHयाची 

शTयता असAयाने Bनय%ंणासाठD डेAटामेEीन २.८% �वाह) १० Gम.ल). अ'धक संयTुत बरुशीनाशक (काब[4डॅ\झम १२% + 

म4कोझेब ६३%) १० ^ॅम �Bत १० Gलटर पाHयात Gमसळून फवारणी करावी.  

सपुार
 - • सुपार)Qया ३ वषा<वर)ल झाडास १६० ^ॅम यMुरया आ\ण १२५ ^ॅम Sयरेुट ऑफ पोटश असा खताचा दसुरा ह_ता `डसaबर ते 

जानेवार) म@ह4यात झाडाQया बुbंया पासनू १ मीटर अतंरावर बांगडी पcतीने देHयात यावा. वर @दलेल) खताची मा%ा 

तीन वषा<पेLा कमी वयाQया लागवडीस देताना प@हAया वषd १/३ पट आ\ण दसु?या वषd २/३ पट या �माणे देHयात 

यावी.  

भ4डी  वाढ
ची अवVथा • भaडी �पकावर पाने खाणा?या भंुfयांचा �ादभुा<व @दसनू येत असAयास Bनय%ंणासाठD डायमेथोएट ३०% �वाह) १० Gम. ल). 

�Bत १० Gलटर पाHयात Gमसळून फवारणी करावी. 

/मरची वाढ
ची अवVथा • Gमरची �पकावर रसशोषक �कडींचा �ादभुा<व @दसनू येत असAयास Bनय%ंणासाठD डायमेथोएट ३०% �वाह) १० Gम. ल). 

�Bत १० Gलटर पाHयात Gमसळून फवारणी करावी तसेच �पकामbये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे लावावेत.   

दभुती जनावरे/ 

शे[या 

- • �कमान तापमानात घट संभवत असAयाने रा%ीQया वेळेस जनावरांQया गोठयात गरजेनसुार �वजेचे बAब आ\ण शडेभोवती 

पडदे गुडंाळावे व @दवसा गोठयाची दारे व \खडTया खुल) ठेवावीत जेणे क=न हवा खेळती राह)ल.   

कुकुटपालन - • �कमान तापमानात घट सभंवत असAयाने रा%ीQया वेळेस कOबYयांQया शडे मbये गरजेनसुार �वजेचे बAब आ\ण 

शेडभोवती पडदे गुडंाळावे. 

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

/शफारशीनसुारतयार क_न .सा`रत करaयात आल
. 

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


