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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला 

?दनांक १० त े१४ ऑगNट २०१९ पयDत मOयम NवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू वाLयाचा वेगात ९ ते २९ Fक.मी पयDत वाढ संभवत.े  

?दनांक ९ त े१५ ऑगNट, २०१९ साठS क कण "वभागासाठS पज�Tयमानाचा "वNताUरत Vेणी अंदाज हा सामाTयपेKा जाNत राह*ल. 
"पक अवNथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे अवNथा  • पढु)ल पाच 4दवस ढगाळ वातावरण असनू पाउसाची उघडीप अस:याची श<यता अस=यामुळे पाणथळ भागात लावले=या भात 

�पकावर पाणी साठून रा4ह=यामुळे Bनळे भुंगेरे व सुरळीतील अळीचा �ादभुाCव हो:याची श<यता अस=याने �पकाचे सातDयाने Bनर)Eण 

कFन �कडीGया �ादभुाCवाकडे लE ठेवावे. खाचरातील पाणी जाIत काळ न साठवता २-३ 4दवसांGया अतंराने जनेु पाणी बाहेर 

काढ:याची आMण नवीन पाणी खाचरात घे:याची NयवIथा करावी. पा:याची पातळी ५ सO.मी. पयPत ठेवावी. Bनळे भंुगेरे या �कडीचा 

�ादभुाCव 4दसनू आ=यास Bनय%ंणासाठQ ि<वनोलफॉस २५ ट<के �वाह) ४० Uम.ल). �कंवा Vायझोफॉस ४० ट<के �वाह) १२.५ Uम.ल). 

�कंवा लॅYबडा सायहॅलोZीन ५ ट<के �वाह)  Uम.ल). �Bत १० Uलटर पा:यातनू फवारावे तसेच सुरळीतील अळीचा �ादभुाCव 4दसनू 

आ=यास �कडीGया Bनय%ंणासाठQ शेतात पाणी बांधनू �पकावFन एक जाड दोर आडवा धFन ओढत ]यावा Dयामुळे सुर^या पा:यात 

पडतील. नतंर एक ते दोन तासांनी शेतातील पाणी एका बाजलूा फोडून लावावे व सवC सुर^या एका 4ठकाणी जमा झा=यावर न_ट 

कराNयात व Dयानतंर शतेात नवीन पा:याची साठवण कर:याची NयवIथा करावी. 

?टप: पाऊसाची तीaता कमी असताना फवारणी करावी तसेच पाऊसामbये कcटकनाशकाचे dावण पानांवFन वाहून जाव ूनये Yहणनू िIटकर 

dावणात Uमसळून फवारणी करावी. 

• भात �पक पनुCलागवडीनतंर एक म4ह]याने गरजेनसुार बेणणी आMण खुरपणी कFन भात �पकास फुटवे ये:याGया अवIथेत न% 

खताचा दसुरा हeता हे<टर) ८७ �कलो यfुरया या �माणात पाऊसाची तीaता कमी असताना दे:यात यावा. 

• काह) कारणाIतव भात रोपांची पनुCलागवड लांबल) अस=यास (४० व अ'धक 4दवसांची रोपे), भात रोपांची पनुCलागवड  ३० X २० 

सO.मी. अतंरावर करावी व एका चडुात ६ रोपे लावावीत. 

आबंा  वाढ*ची 

अवNथा 

• १० वषाCवर)ल “हापसू” जातीGया आबंा झाडास BनयUमत व लवकर फळे धर:यासाठQ कलमांGया वाढ)Gया �वIतारानसुार 

पॅ<लोlयVुाझोल (क=टार) हे वाढ Bनरोधक संजीवक दे:यात यावे. �Dयेक झाडाचा पवूC -पिmचम व दnEण – उDतर Nयास मोजनू 

Dयाची सरासर) काढून �Bत मीटर Nयासास ०.७५ pॅम पॅ<लोlयVुाझोल (३ Uम.ल). क=टार) qयावे. पॅ<लोlयVुाझोलची आवmयक मा%ा 

३ ते ५ Uलटर �ती झाड पा:यात Uमसळून १० ते १२ सO.मी. खोल असे सम अतंरावर २५ ते ३० खrडे माFन Dयात dावण 

सम�माणात ओतावे, नतंर खrड ेमातीने बजुवनू टाकावेत. पॅ<लोlयVुाझोल दे:यापवूs झाडाभोवती असलेले सवC तण काढून टाकावे. 

?टप: पाऊसाची तीaता कमी असताना पॅ<लोlयVुाझोल qयावे. 

नवीन 

फळबाग  

वाढ*ची 

अवNथा 

• पढु)ल दोन 4दवस वाtयाGया वेगामbये वाढ संभवत अस=याने नवीन लागवड केले=या कलमांना काठQचा आधार दयावा.  

Yचकू  फलधारणा  • 'चकूवर)ल बरुशीज]य रोगामुळे होणाtया फळगळीGया Bनय%ंणासाठQ कर:यात येणार) १ ट<का बोडuUमvणाची Bतसर) फवारणी 

पाऊसाची तीaता कमी असताना कर:यात यावी तसेच पाऊसामbये बोडuUमvण पानांवFन वाहून जाव ूनये Yहणनू िIटकर Uमvणात 

Uमसळून फवारणी करावी. 



भाजीपाला 

"पके  

वाढ*ची 

अवNथा 

• पढु)ल दोन 4दवस वाtयाचा वेग जाIत अस=याने भOडी, वांगी, टोमेटो, Uमरची इ. �पकांना भर दयावी आMण काठQचा आधार qयावा. 

सदर कृ"ष स-ला पZ[का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील \ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त^ स�मतीGया �शफारशीवPन 

तयार कPन �साUरत कर_यात आल*. 

अYधक मा?हतीसाठS नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अYधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 
 


