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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक १४ त े१८ ऑगOट २०१९ पयDत मPयम OवQपाGया पाऊसाची शJयता असनू वाLयाचा वेगात ९ ते १७ Fक.मी पयDत वाढ संभवत.े  

=दनांक ९ त े१५ ऑगOट, २०१९ साठT क कण "वभागासाठT पज�Uयमानाचा "वOताVरत Wेणी अंदाज हा सामाUयपेKा कमी राह*ल. 
"पक अवOथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे अवOथा  • पढु)ल पाच 1दवस ढगाळ वातावरण असनू पाउसाची उघडीप अस8याची श:यता अस;यामुळे पाणथळ भागात लावले;या भात 

�पकावर पाणी साठून रा1ह;यामुळे @नळे भुंगेरे व सुरळीतील अळीचा �ादभुाAव हो8याची श:यता अस;याने �पकाचे सातBयाने @नर)Cण 

कDन �कडीEया �ादभुाAवाकडे लC ठेवावे. खाचरातील पाणी जाGत काळ न साठवता २-३ 1दवसांEया अतंराने जनेु पाणी बाहेर 

काढ8याची आKण नवीन पाणी खाचरात घे8याची LयवGथा करावी. पा8याची पातळी ५ सM.मी. पयNत ठेवावी. @नळे भंुगेरे या �कडीचा 

�ादभुाAव 1दसनू आ;यास @नय%ंणासाठO ि:वनोलफॉस २५ ट:के �वाह) ४० Sम.ल). �कंवा Tायझोफॉस ४० ट:के �वाह) १२.५ Sम.ल). 

�कंवा लॅWबडा सायहॅलोXीन ५ ट:के �वाह)  Sम.ल). �@त १० Sलटर पा8यातनू फवारावे तसेच सुरळीतील अळीचा �ादभुाAव 1दसनू 

आ;यास �कडीEया @नय%ंणासाठO शेतात पाणी बांधनू �पकावDन एक जाड दोर आडवा धDन ओढत [यावा Bयामुळे सुर\या पा8यात 

पडतील. नतंर एक ते दोन तासांनी शेतातील पाणी एका बाजलूा फोडून लावावे व सवA सुर\या एका 1ठकाणी जमा झा;यावर न]ट 

कराLयात व Bयानतंर शतेात नवीन पा8याची साठवण कर8याची LयवGथा करावी. 

=टप: पाऊसाची ती_ता कमी असताना फवारणी करावी तसेच पाऊसाम`ये कaटकनाशकाचे bावण पानांवDन वाहून जाव ूनये Wहणनू िGटकर 

bावणात Sमसळून फवारणी करावी. 

• भात �पक पनुAलागवडीनतंर एक म1ह[याने गरजेनसुार बेणणी आKण खुरपणी कDन भात �पकास फुटवे ये8याEया अवGथेत न% 

खताचा दसुरा हcता हे:टर) ८७ �कलो यdुरया या �माणात पाऊसाची ती_ता कमी असताना दे8यात यावा. 

• भात खाचरात पा8याची पातळी ५ सM.मी. पयNत ठेवावी. 

• काह) कारणाGतव भात रोपांची पनुAलागवड लांबल) अस;यास (४० व अ'धक 1दवसांची रोपे), भात रोपांची पनुAलागवड ३० X २० 

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

नागल* 

(नाचणी) 

फुटवे अवOथा • नागल) �पक पनुAलागवडीनतंर एक म1ह[याने गरजेनसुार बेणणी आKण खुरपणी करावी. बेणणी के;यानतंर न% खताचा दसुरा हcता 

हे:टर) ८७ �कलो यdुरया या �माणात पाऊसाची ती_ता कमी असताना दे8यात यावा. 

आबंा  वाढ*ची 

अवOथा 

• १० वषाAवर)ल “हापसू” जातीEया आबंा झाडास @नयSमत व लवकर फळे धर8यासाठO कलमांEया वाढ)Eया �वGतारानसुार 

पॅ:लोjयTुाझोल (क;टार) हे वाढ @नरोधक संजीवक दे8यात यावे. �Bयेक झाडाचा पवूA -पिkचम व दlCण – उBतर Lयास मोजनू 

Bयाची सरासर) काढून �@त मीटर Lयासास ०.७५ nॅम पॅ:लोjयTुाझोल (३ Sम.ल). क;टार) oयावे. पॅ:लोjयTुाझोलची आवkयक मा%ा 

३ ते ५ Sलटर �ती झाड पा8यात Sमसळून १० ते १२ सM.मी. खोल असे सम अतंरावर २५ ते ३० खpडे माDन Bयात bावण 

सम�माणात ओतावे, नतंर खpड ेमातीने बजुवनू टाकावेत. पॅ:लोjयTुाझोल दे8यापवूq झाडाभोवती असलेले सवA तण काढून टाकावे. 

=टप: पाऊसाची ती_ता कमी असताना पॅ:लोjयTुाझोल oयावे. 

काज ू वाढ*ची 

अवOथा 

• काजEूया ४ वषाAवर)ल �ती कलमास ४० �कलो शेणखत/1हरवळीचे खत, २ �कलो यdुरया, १.५ �कलो Sसगंल सुपर फोGफेट आKण ५०० 

nॅम Wयरेुट ऑफ पोटश खते कलमाEया �वGताराEया थोडीशी आत बांगडी पsतीने चरात देवनू चर बजुवनू tयावा. वर 1दलेल) 

खताची मा%ा चार वषाAपेCा कमी वयाEया लागवडीस देताना प1ह;या वषq पाव पट, दसुuया वषq अधाA पट आKण @तसuया वषq पाऊण 

पट या �माणे दे8यात यावी. 



=टप: पाऊसाची ती_ता कमी असताना खते oयावीत. 

नारळ  वाढ*ची 

अवOथा 

• नवीन लागवड केले;या नारळाEया रोपांना मातीची भर oयावी तसेच बाग तणमु:त ठेवावी  

• नवीन लागवड केले;या रोपांवर कvब कुजLया रोगाचा �ादभुाAव हो8याची श:यता अस;याने १ ट:का बोडwSमxणाची फवारणी करावी. 

• ज[ुया नारळ बागेत सुकले;या झाव\या, वांझ पोयी, पालापाचोळा गोळा कDन बागेत GवEछता करावी तसेच अ@त पाऊसामुळे कvब 

कुजLया रोगाचा �ादभुाAव हो8याची श:यता लCात घेता बागेचे @नर)Cण कDन �ादभुाAव आढ\यास  शMpयाकडील भागावर १ ट:का 

बोडwSमxणाची फवारणी करावी. 

भाजीपाला 

"पके  

वाढ*ची 

अवOथा 

• वेलवगqय भाजीपाला �पकाम`ये फुले ये8यास सुzवात झाल) अस;यास फळमाशीEया @नय%ंणासाठO ‘Sमथाईल यजेुनोल’ �कंवा ‘~य-ु

लअुर’ रCक सापळे भाजीपाला Cे%ाम`ये जSमनीपासनू १ ते २ फूट उंचीवर �@त हे:टर) ४ लावावेत.  

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 �शफारशीवQन 

तयार कQन �साVरत कर_यात आल*. 

अ`धक मा=हतीसाठT नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराab शासनाचे कृषी अ`धकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


