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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

?दनांक ६ ऑLटोबर,२०१९ रोजी मPयम QवRपाIया पाऊसाची शLयता असनू ?दनांक २ त े६ ऑLटोबर,२०१९ पयEत कमाल तापमानात वाद संभवत ेतसेच आकाश 

मेघाIछा?दत राह*ल. ?दनांक ४ ते १० ऑLटोबर, २०१९ साठT क कण "वभागासाठT पज�Uयमानाचा "वQताVरत Wेणी अदंाज हा सामाUय राह*ल. 

सामाUय फरक वनQपती YनदZशांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-_यामPये वनQपती YनदZशांक मPयम QवRपाचा आ�ण �मा�णत पज�Uयमान YनदZशांक (SPI) नसुार 

ओलावा िQथती दश�"वdयात आल* आहे. 

"पक अवQथा कृ"ष स-ला 

भात फुलोरा ते 

दाणे 

भरणे 

अवQथा  

• पढु)ल चार 6दवस पाऊसाची उघडीप अस:याने तयार झाले:या हळ?या भात �पकाची सकाळ@या वेळेस “वभैव” �वDयाने जFमनीलगत 

कापणी कHन लगेच मळणी कHन २ ते ३ उIहे देऊन धाIय वाळवावे..   

• पाऊसाची उघडीप अस:याने आJण Kनमगरवे भात दाणे भरLया@या अवMथेत व गरवे भात फुलोरा अवMथेत अस:याने भात खाचरात 

पाLयाची पातळी ५ सO.मी. पयPत ठेवावी.  

• गर?या भात �पकास न% खताची Kतसर) मा%ा ७१ �कलो यRुरया �Kत हेSटर) �पक फुलोUयात असताना देLयात यावी. 

• पाउसाची उघडीप व ढगाळ वातावरणामुळे पाणथळ भागात लावले:या भात �पकावर पाणी साठून रा6ह:यामुळे Kनळे भुंगेरे अळीचा 

�ादभुाVव होLयाची शSयता अस:याने खाचरात पाणी जाMत काळ न साठता २-३ 6दवसां@या अतंराने फोडून लावावे व नवीन पाणी 

साठवLयाची ?यवMथा करावी. Kनळे भंुगेरेचा �ादभुाVव 6दसनू आ:यास Kनय%ंणासाठW िSवनोलफॉस २५ टSके �वाह) ४० Fम.ल). �कंवा 

Zायझोफॉस ४० टSके �वाह) १२.५ Fम.ल). �कंवा  लॅ\बडा सायहॅलो^ीन ५ टSके �वाह) ५ Fम.ल). �Kत १० Fलटर पाLयातनू फवारावे. 

• पाउसाची उघडीप असनू ढगाळ वातावरण असLयाची शSयता अस:यामुळे पाणी साचनू राहणाUया तसेच घन लागवड आJण न% 

खताची अवाजवी मा%ा 6दले:या भात खाचरात तप�कर) तडुत_ुयांचा �ादभुाVव होLयाची शSयता आहे. �पकाचे तप�कर) तडुत_ुयांचा 

�ादभुाVवावर सात`याने लa ठेवावे. जर रोपा@या चडुात ५ ते १० तडुतडु ेआढळ:यास ॲFसफेट ७५ टSके पाLयात �वरघळणार) भुकट) 

२.२५ cॅम �कंवा �फ�ोKनल ५ टSके �वाह) २ Fम.ल). �कंवा इFमडाS लो��ड १७.८ टSके �वाह) ०.२ Fम.ल) �Kत Fलटर पाLयातनू भात 

�पकावर फवारावे. तसेच खाचरात पाणी जाMत काळ न साठता फोडून लावावे व नवीन पाणी साठवLयाची ?यवMथा करावी. 6टप : 

फवारणी करताना कfटकनाशक चडुा@या बुgंयावर पडेल याची दaता hयावी. 

• पाऊसाची उघडीप, वाढते ऊन व आiVतेचे �माण यामुळे वरकस आJण उतार असले:या जFमनीतील हळ?या जाती@या भात �पकावर 

लjकर) अळीचा �ादभुाVव होLयाची शSयता अस:यामुळे �पकाचे चांगले Kनर)aण करावे. kया �वभागामgये �ादभुाVव आढळून येत आहे, 

`या 6ठकाणी भातखाचरात एकर) तीन ते चार पaी बसLयाचे थांबे उभे करावेत. जेणेकHन पaी या अDया नjट करतील. तसेच 

सकाळी �कंवा सायकंाळी भातखाचरात जाऊन चडू उघडून पाहावेत. `यामgये अळी/कोष �Kतचडु १ या�माणे आढळ:यास 

डायSलोर?हॉस ७६ डnल.ूएस.सी. १३ Fम. ल). �Kत १० Fलटर पाLयातनू सायकंाळी �कंवा सकाळी लवकर वारा शांत असताना फवारावे. 

?टप : फवारणी करताना कfटकनाशक चडुा@या बुgंयावर पडले याची दaता hयावी 

आबंा 

 

पालवी • जाMत हवामान आiVते@या काळात जाMत पालवी असले:या झाडांवर बरुशीची वाढ झालेल) असते. सoयिMथतीतील वाढणाUया 

तापमानामुळे सदर बरुशीची वाढ जोमाने होऊन फांद) मर रोगाचा �ादभुाVव होLयाची शSयता अस:याने Kनयं%णासाठW रोगcMत पाने 

गोळा कHन नjट करावीत, रोगट फांoया कापून काढा?यात कापले:या भागावर बोडpपेMट लावावीत. अशा �कारे बागेची 

Mव@छता के:यावर मेटॅलSझील ८ टSके + मॅIकोझेब ६४ टSके या संयुSत बुरशीनाशकाची २० cॅम �ती १० Fलटर पाLयात 

Fमसळून संपूणV झाडावर फवारणी करावी. 

• वाढ`या तापमानामुळे आnंया@या नवीन येणाUया पालवीवर तडुतडु,े शOड े पोखरणार) आJण Fमजमाशीचा �ादभुाVव होLयाची शSयता 

अस:याने पालवीचे �कडींपासून संरaण करLयासाठW लॅ\बडा सायहॅलो^ीन ५ टSके �वाह) ६ Fम.ल). �कंवा िSवनोलफॉस २५ टSके 



�वाह) २५ Fम.ल). �Kत १० Fलटर पाLयात Fमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • जाMत हवामान आiVते@या काळात जाMत पालवी असले:या झाडांवर बरुशीची वाढ झालेल) अस:याने तसेच सoयिMथतीतील वाढणाUया 

तापमानामुळे सदर बरुशीची वाढ जोमाने होऊन फांद) मर रोगाचा �ादभुाVव होLयाची शSयता अस:याने Kनयं%णासाठW रोगcMत पाने 

गोळा कHन नjट करावीत, रोगट फांoया कापून काढा?यात कापले:या भागावर बोडpपेMट लावावीत. अशा �कारे बागेची 

Mव@छता के:यावर मेटॅलSझील ८ टSके + मॅIकोझेब ६४ टSके या संयुSत बुरशीनाशकाची २० cॅम �ती १० Fलटर पाLयात 

Fमसळून संपूणV झाडावर फवारणी करावी. 

• वाढ`या तापमानामुळे काज@ूया नवीन येणाUया पालवीवर ढेकLया व फुल�कडीचा �ादभुाVव होLयाची शSयता अस:याने पालवीचे 

�कडींपासनू संरaण करLयासाठW नवीन पालवी फुटLया@या वेळी मोनोsोटोफॉस ३६ टSके �वाह) १५ Fम.ल). �कंवा लॅ\बडा 

सायहॅलो^ीन ५ टSके �वाह) ६ Fम.ल). �Kत १० Fलटर पाLयात Fमसळून फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा 

 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळी@या �ादभुाVवामुळे फळा@या देठाखाल@या भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चuे 6दसनू येतात. �ादFुभVत 

भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पRरणामी नारळ लहान राहतात तसेच लहान फळांची गळ होते. �कडी@या Kनय%ंणासाठW ५ टSके 

कडूKनबंयSुत (अझाडीराSट)न) कfटकनाशक ७.५ Fम.ल). सम�माणात पाLयात Fमसळून मुळाoवारे ऑSटोबर ते नो?हOबर म6हIयात 

oयावे. औषध 6द:यानतंर ४५ 6दवसापयPत नारळ काढू नयेत. याFशवाय नारळावर १ टSका कडुKनबंयSुत कfटकनाशक (Kनमाझोल) ४ 

Fम. ल). �ती Fलटर पाLयातनू नारळा@या घडावर पडेल अशी फवारणी करावी. फवारणी करLयापवूy सवV �कडcMत व तयार नारळ 

काढून hयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कHन नjट करावेत.    

सपुार*  फळधारणा 

 

• �ाzत पवुाVनमुानानसुार तापमानात वाढ संभवत असनू तसेच सoयिMथतीत पाऊसाने उघडीप 6द:याने सुपार) बागेला पाLयाचा ताण 

बसLयाची शSयता आहे `यामुळे सुपार) बागेस पाणी देLयाची ?यवMथा करावी. जर ८-१५ 6दवसां@या उघडीपनतंर पाऊस पड:यास 

अशा �कारे ताण बसले:या बागेत फळे फुटून गळLयाची शSयता असते.  

भाजीपाला 

"पके  

फळधारणा 

 

• भOडी �पकामgये वाढ`या तापमानामुळे हळoया रोगाचा �ादभुाVवाची शSयता अस:याने, �ादभुाVव 6दसनू आ:यास रोगcMत रोपे उपटून 

टाकावीत. डायमेथोएट १ Fम. ल). �Kत Fलटर पाLयात Fमसळून फवारणी करावी तसेच �पकामgये �पवDया रंगाची 'चकट काडV 

ठेवावीत. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेeया 

-- • शेDयांना घटसपV रोगावर �Kतबधंा`मक उपाय \हणनू पश ुवoैय�कय अ'धकार) स::याने लसीकरण कHन hयावे. 

• फुलोUयावर असले:या 6हरवा चाUयाची मुरघास प{तीने साठवण करावी. यासाठW �`येकf १०० �कलो बार)क तुकडे केले:या गवतावर ५ 

ते ६ Fलटर पाLयामgये तयार केलेले iावण (२ �क. गूळ + अधाV �क. यRुरया + १ �क. मीठ) Fशपडावे. ��sया केले:या गवताचे थर 

रचनू बाजारात सहज उपलnध असले:या zलािMटक सायलो पणूV भरावेत. पाउस आJण उjणते पासून संरaणासाठW सायलो शेड मgये 

ठेवावेत. अशा प{तीने २-३ म6हIयामgये मुरघास जनावरांना खाLयासाठW तयार होतो. 

कुकुटपालन   • क|ब_यावर)ल राणीखेत रोगावर पशुवoैयकfय अ'धकार) स::याने लसीकरण कHन hयावे. 

• प}यां@या आJण शेड@या Mव@छतेकड ेKनयFमत लa oयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पfgका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील hामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तj स�मतीIया 

�शफारशीनसुार तयार कRन �साVरत करdयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठT नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महाराkl शासनाचे कृषी अ0धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 

 


