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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

?दनांक ५ ते ९ ऑLटोबर, २०१९ दरPयान मQयम ते जाRत RवSपाIया पाऊसाची शLयता असनू कमाल तापमानात वाढ संभवते तसेच आकाश मेघाIछा?दत 

राह*ल. ?दनांक ४ ते १० ऑLटोबर, २०१९ साठV क कण "वभागासाठV पज�Wयमानाचा "वRताXरत Yेणी अदंाज हा सामाWय राह*ल. 

सामाWय फरक वनRपती [नद\शांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-aयामQये वनRपती [नद\शांक मQयम RवSपाचा आ�ण �मा�णत पज�Wयमान [नद\शांक (SPI) नसुार 

ओलावा िRथती दश�"वfयात आल* आहे. 

"पक अवRथा कृ"ष स-ला 

भात फुलोरा ते 

दाणे भरणे 

अवRथा  

• 2नमगरवे भात दाणे भर5या6या अव7थेत व गरवे भात फुलोरा अव7थेत अस9याने भात खाचरात पा5याची पातळी ५ स=.मी. पय>त 

ठेवावी. हळवे भात पAव होव ूलाग9यास कापणी पवूB ८-१० Dदवस भात खाचरातील पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• पढु)ल पाचह) Dदवस पाऊसाची शAयता अस9याने पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले9या हळLया भात �पकाची सकाळ6या वेळेस 

“वभैव” �वPया6या सहाQयाने जRमनीलगत कापणी कSन लगेच मळणी कSन साठवणी अगोदर २ ते ३ उTहे देऊन धाTय वाळवावे.  

• वाढते ऊन व आVWतेचे �माण यामुळे वरकस आXण उतार असले9या जRमनीतील हळLया जाती6या भात �पकावर लYकर) अळीचा 

�ादभुाWव हो5याची शAयता अस9यामुळे पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले9या हळLया भात �पकाची कापणी उरकून Zयावी. 

• वाढते ऊन तसेच ढगाळ वातावरण यामुळे पाणी साचनू राहणा[या 2नम गरLया आXण गरLया भात �पकावर तप�कर) तडुत\ुयांचा 

�ादभुाWव हो5याची शAयता अस9याने �पकाचे तप�कर) तडुत\ुयांचा �ादभुाWवावर सात]याने ल^ ठेवावे. जर रोपा6या चडुात ५ ते १० 

तडुतडु ेआढळ9यास ॲRसफेट ७५ टAके पा5यात �वरघळणार) भुकट) २.२५ `ॅम �कंवा �फ�ो2नल ५ टAके �वाह) २ Rम.ल). �कंवा 

इRमडाA लो��ड १७.८ टAके �वाह) ०.२ Rम.ल) �2त Rलटर पा5यातनू भात �पकावर फवारावे. तसेच खाचरात पाणी जा7त काळ न 

साठता फोडून लावावे व नवीन पाणी साठव5याची Lयव7था करावी. ?टप : फवारणी करताना कdटकनाशक चडुा6या बुeंयावर पडेल 

याची द^ता Zयावी. 

आबंा 

 

पालवी • जा7त हवामान आVWते6या काळात जा7त पालवी असले9या झाडांवर बरुशीची वाढ झालेल) असते. सfयि7थतीतील वाढणा[या 

तापमानामुळे सदर बरुशीची वाढ जोमाने होऊन फांद) मर रोगाचा �ादभुाWव हो5याची शAयता अस9याने 2नय%ंणासाठh रोग`7त पाने 

गोळा कSन नYट करावीत, रोगट फांfया कापनू काढाLयात कापले9या भागावर बोडiपे7ट लावावीत. अशा �कारे बागेची 7व6छता 

के9यावर मेटॅलAझील ८ टAके + मॅTकोझेब ६४ टAके या संयAुत बरुशीनाशकाची २० `ॅम�ती १० Rलटर पा5यात Rमसळून संपणूW 

झाडावर पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

• वाढ]या तापमानामुळे आlंया6या नवीन येणा[या पालवीवर तडुतडु,े श=डे पोखरणार) आXण Rमजमाशीचा �ादभुाWव हो5याची शAयता 

अस9याने पालवीचे �कडींपासूनसंर^ण कर5यासाठh लॅmबडासायहॅलोnीन ५ टAके �वाह) ६ Rम.ल). �कंवा िAवनोलफॉस २५ टAके 

�वाह) २५ Rम.ल). �2त १० Rलटर पा5यात Rमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • जा7त हवामान आVWते6या काळात जा7त पालवी असले9या झाडांवर बरुशीची वाढ झालेल) अस9याने तसेच सfयि7थतीतील 

वाढणा[या तापमानामुळे सदर बरुशीची वाढ जोमाने होऊन फांद) मर रोगाचा �ादभुाWव हो5याची शAयता अस9याने 2नय%ंणासाठh 

रोग`7त पाने गोळा कSन नYट करावीत, रोगट फांfया कापनू काढाLयात कापले9या भागावर बोडiपे7ट लावावीत. अशा �कारे 

बागेची 7व6छता के9यावर मेटॅलAझील ८ टAके + मॅTकोझेब ६४ टAके या संयAुत बरुशीनाशकाची २० `ॅम�ती १० Rलटर पा5यात 

Rमसळून संपणूW झाडावर पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

• वाढ]या तापमानामुळे काज6ूया नवीन येणा[या पालवीवर ढेक5या व फुल�कडीचा �ादभुाWव हो5याची शAयता अस9याने पालवीचे 

�कडींपासनू संर^ण कर5यासाठh नवीन पालवी फुट5या6या वेळी मोनोpोटोफॉस ३६ टAके �वाह) १५ Rम.ल). �कंवा 

लॅmबडासायहॅलोnीन ५ टAके �वाह) ६ Rम.ल). �2त १० Rलटर पा5यात Rमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 



नारळ  फळधारणा 

 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळी6या �ादभुाWवामुळे फळा6या देठाखाल6या भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चrे Dदसनू येतात व नतंर 

चrे वाढत जाऊन $%कोणी आकाराचे होतात. �ादRुभWत भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पsरणामी नारळ लहान राहतात तसेच 

लहान फळांची गळ होते. �कडी6या 2नय%ंणासाठh ५ टAके कडू2नबंयAुत (अझाडीराAट)न) कdटकनाशक ७.५ Rम.ल). सम�माणात 

पा5यात Rमसळून मुळाfवारे ऑAटोबर ते नोLह=बर मDहTयात fयावे. औषध Dद9यानतंर ४५ Dदवसापय>त नारळ काढू नयेत. याRशवाय 

नारळावर १ टAका कडु2नबंयAुत कdटकनाशक (2नमाझोल) ४ Rम. ल). �तीRलटर पा5यातनू नारळा6या घडावर पडेल अशी फवारणी 

करावी. फवारणी कर5यापवूB सवW �कड`7त व तयार नारळ काढून Zयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कSन नYट करावेत.    

दभुती 

जनावरे/ 

शेgया 

-- • जनावरांना �प5यासाठh 7व6छ व थडं पा5याची Lयव7था करावी तसेच गोwयामeये हवा खेळती राह)ल याची काळजी Zयावी. 

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

�शफारशीनसुारतयार कSन �साXरत करfयात आल*. 

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

 

 


