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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक १७ ते २१ ऑगOट २०१९ पयCत हलJया व मPयम OवQपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश ढगाळ राह*ल.  

=दनांक १६ ते २२ ऑगOट, २०१९ साठS क कण "वभागासाठS पज�Uयमानाचा "वOताVरत Wेणी अदंाज हा सामाUय 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 भुगेंरे 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. 

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

खताचा दसुरा ह^ता हे:टर) ८७ �कलो य_ुरया या �माणात दे8यात यावा. 

• पजA[यमान कमी अस;याने भात खाचरात पा8याची पातळी ५ सM.मी.पयNत ठेवावी. 

नागल* 

(नाचणी) 

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

हे:टर) ८७ �कलो य_ुरया या �माणात दे8यात यावा. 

आबंा  वाढ*ची 

अवOथा 

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

पॅ:लोbयTुाझोल (क;टार) eया वाढ @नरोधक संजीवकाची आळवणी पणूA कDन fयावी.   

नारळ  वाढ*ची 

अवOथा 

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

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

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

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

बोडiSमjणाची फवारणी करावी. 

भाजीपाला 

"पके  

फुलोरा 

अवOथा 

• भMडी �पक C%ेात गरजेनसुार बेणणी कDन �@त गुंठा Cे%ास ७२० nॅम य_ुरया खताची मा%ा लागवडीनतंर ६० 1दवसांनी दे8यात यावी. 

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

 


