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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

>दनांक ३ ते ७ ऑगNट २०१९ पयCत मसुळधार पाऊसाची शJयता असनू वाLयाचा वेगात वाढ संभवते.  

>दनांक २ ते ८ ऑगNट, २०१९ साठQ क कण "वभागासाठQ पज�Rयमानाचा "वNताSरत Tेणी अदंाज हा सामाRयपेKा जाNत राह*ल. 

"पक अवNथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे अवNथा  • पाउसाची उघडझाप व ढगाळ वातावरणामुळे पाणथळ भागात लावले9या भात �पकावर पाणी साठून रा<ह9यामुळे >नळे भुंगेरे व 

सुरळीतील अळीचा �ादभुा?व हो@याची शBयता अस9याने �पकाचे सातCयाने >नर)Dण कEन �कडीFया �ादभुा?वाकड ेलD ठेवावे. 

खाचरातील पाणी जाHत काळ न साठवता २-३ <दवसांFया अतंराने जनेु पाणी बाहेर काढ@याची आLण नवीन पाणी खाचरात 

घे@याची MयवHथा करावी. पा@याची पातळी ५ सN.मी. पयOत ठेवावी. >नळे भंुगेरे या �कडीचा �ादभुा?व <दसनू आ9यास 

>नय%ंणासाठP िBवनोलफॉस २५ टBके �वाह) ४० Tम.ल). �कंवा Uायझोफॉस ४० टBके �वाह) १२.५ Tम.ल). �कंवा लॅWबडा 

सायहॅलोXीन ५ टBके �वाह)  Tम.ल). �>त १० Tलटर पा@यातनू फवारावे तसेच सुरळीतील अळीचा �ादभुा?व <दसनू आ9यास 

�कडीFया >नय%ंणासाठP शेतात पाणी बांधनू �पकावEन एक जाड दोर आडवा धEन ओढत [यावा Cयामुळे सुर\या पा@यात 

पडतील. नतंर एक ते दोन तासांनी शेतातील पाणी एका बाजलूा फोडून लावावे व सव? सुर\या एका <ठकाणी जमा झा9यावर 

न]ट कराMयात व Cयानतंर शतेात नवीन पा@याची साठवण कर@याची MयवHथा करावी. 

>टप: पाऊसाम_ये क`टकनाशकाचे aावण पानांवEन वाहून जाव ूनये Wहणनू िHटकर aावणात Tमसळून फवारणी करावी. 

• पढु)ल पाचह) <दवस मुसळधार पाऊसाची शBयता अस9याने भात खाचरातील अ>तbरBत पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• भात �प क फुटवे ये@याFया अवHथेत दे@यात येणारा न% खताचा दसुरा हcता (हेBटर) ८७ �कलो यbुरया) दे@याची वेळ fया 

आठवडयात येत अस9यास पढेु ढकलावा व पाऊसाची तीgता कमी झा9यावर खते दे@यात यावी. 

आबंा  वाढ*ची 

अवNथा 

• पढु)ल पाचह) <दवस मुसळधार पाऊसाची शBयता अस9याने आबंा बागेत कर@यात येणार) पॅBलोhयUुाझोलची (क9टार) 

आळवणी पढेु ढकलावी.  

नवीन 

फळबाग  

वाढ*ची 

अवNथा 

• पढु)ल पाचह) <दवस मसुळधार पाऊसाची शBयता अस9याने नवीन लागवड केले9या फळबागेतील अ>तbरBत पाणी बाहेर 

काढून टाकावे. 

• पढु)ल पाचह) <दवस वाiयाFया वेगाम_ये वाढ संभवत अस9याने नवीन लागवड केले9या कलमांना काठPचा आधार दयावा.  

Wचकू  फलधारणा  • 'चकू वर)ल बरुशीज[य रोगामुळे होणाiया फळगळीFया >नय%ंणासाठP कर@यात येणार) १ टBका बोडjTमkणाची दसुर) फवारणी 

पाऊसाची तीgता जाHत अस9याने पढेु ढकलावी व पाऊसाची तीgता झा9यावर कर@यात यावी तसेच पाऊसाम_ये बोडjTमkण 

पानांवEन वाहून जाव ूनये Wहणनू िHटकर Tमkणात Tमसळून फवारणी करावी. 

केळी वाढ*ची 

अवNथा 

• पढु)ल पाचह) <दवस मुसळधार पाऊसाची शBयता अस9याने केळीबागेतील अ>तbरBत पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेXया 

- • जनावरांना �प@यासाठP HवFछ पा@याची MयवHथा करावी तसेच जनावरांचे येणाiया पाऊसापासून संरDण करावे.  

सदर कृ"ष स-ला पZ[का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील \ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त^ स�मतीGया �शफारशीव_न तयार क_न �साSरत कर`यात आल*. 

अWधक मा>हतीसाठQ नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराab शासनाचे कृषी अWधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 
 


