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हवामान अंदाजावर आधाररत कृिी सल्ला
पीक
कृिी मवियक सल्ला
मका
पेरणीनंतर ४५ ददवसां नी हे क्टरी ४५.२ दकलो यु ररया द्यावा.
केवडा रोगाच्या दनयं त्रणासाठी मॅनकोझे ब ८० % wp @ २ ग्रॉम प्रदत दलटर पाण्यात दमसळू न फवारणी करावी
सू ययप्रकाश परावातीत होवू न दपकाच्या अंतरं गातू न होणारी पाण्याची वाफ कमी करण्यासाठी पां ढऱ्या खडूची पावडर १२०
ग्रॅ म / १५ दलटर पाण्यात दमसळू न फवारणी करावी. यामुळे अवर्यण कालावधीत दपकाला पाण्याचा ताण सहन होतो.
जदमनीत पडणाऱ्या भे गातू न पाण्याचे बाष्पीभवन होते , त्यासाठी जदमनीत ओलावा व हवा खेळती राहण्यासाठी तसे च ,
तणां चे दनयं त्रण करण्यासाठी शेतात कोळपणी करून घ्यावी.
भु ईमुग
दपकाच्या वाढीसाठी ७० ग्रॅ म ०० : ५२ : ३४,जास्त फुले सु टण्यासाठी नायटर ोबें झीन ३० दमदल, मल्टीमायक्रोन्युटरीएं ट ५०
ग्रॅ म / १५ दलटर पाण्यात दमसळू न फवारणी करावी.
भु ईमूगाच्या आ-या जदमनीत जाण्यास सु रुवात झाल्यावर आं तरमशागत करु नये
पाने खानारी अळी व पाने गुं डाळणारी अळीच्या दनयं त्रणासाठी ४ दमली सायपरमेदिन २५ ई.
सी. दकंवा २० दमली
क्वनॉलफॉस २५ ई.सी. प्रदत १० दलटर पाण्यातु न फवारावे .
सु ययफुल
केसाळ अळ्ां च्या दनयं त्रणासाठी एकदत्रत खाणायायय लहान अळ्ां चे पुजंके दमश्रीत पाण्यात टाकून त्यां चा नाश करावा
दकंवा १०दकलो क्वक्वनॉलफॉस १.५ % दकंवा १० % भं कटी प्रदत एकरी या प्रमाणात सकाळी वारा शां त असताना धु रळावी.
साठदवलेले धान्य या धान्यातील दकडीचा प्रादु भाय व मुख्यत्वे करून त्यात असलेल्या ओलाव्याच्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. साठवणीसाठी
धान्यातील ओलावा १० % पेक्षा कमी राहील अशी काळजी घ्यावी. त्यासाठी धान्य उन्हात चां गले वाळवावे .
पानवे ल
फुलदकड्ां च्या दनयं त्रणासाठी उतरणीच्या अगोदर आं तरप्रवाही दकटकनाशकां ची फवारणी शेवरी , शेवगा आदण वे लीवर
करावी. या कररता १० दमली डायथोएट ३० ई.सी. प्रदत १० दलटर पाण्यातू न फवारावे .
आं बा
तु डतु डे या दकडीच्या दनयं त्रणासाठी ५ दमली लॅम्बडा सायहॅ लोदिन ५ % प्रवाही दकंवा १० दमली प्रोफेनोफॉस ५० % प्रवाही
प्रदत १० दलटर पाण्यात दमसळू न फवारावे .
दु पारी कडक उन्हामध्ये फवारणी करू नये
स्त्रोत :
१) हवामान पूवाय नुमान :
२) मागील हवामान

दठकाण : मफुकृदव , राहुरी.
दद. :
१२/०३/२०१९

प्रादे दशक हवामान पूवाय नुमान केंद्र, मुंबई.
: कृदर् महादवदयालय धु ळे वे धशाळा, मफुकृदव, राहुरी.

स्वाक्षरीत
प्रमु ख अन्वेिक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु , राहुरी तथा
प्रमु ख, कृमि मवद्या मवभाग, मफुकृमव, राहुरी.

