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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक १८ ते २२ सNट�बर,२०१९ पयBत मOयम ते जाPत PवQपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा=दत राह*ल. 

=दनांक २० ते २६ सNट�बर,२०१९ साठR क कण "वभागासाठR पज�Tयमानाचा "वPताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेKा जाPत राह*ल. 

"पक अवPथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* ते 

फुलोरा 

अवPथा  

• भात �पक पोटर) ते फुलोरा अव3थेत अस5याने भात खाचरात पा7याची पातळी ५ ते १० स:.मी.पय;त <नय$ं%त करावी. 

• <नमगरवे भात �पक फुलो=या अव3थेत अस5याने न% खताची <तसर) मा%ा ४३ �कलो य>ुरया �ती हे@टर या �माणात पाऊसाचा 

अदंाज घेवनू दे7यात यावी. 

• भात �पकावर खोड �कडीचा �ादभुाFव Gदसनू आ5यास �कडीIया <नय%ंणासाठK कारLयाप हायMो@लोराईड ४ जी कOटकनाशक २१.८ 

�क.Qॅ. �ती हे@टर) या �माणात जSमनीत परेुशी ओल असताना दे7यात यावे. 

• आUFतेत होणा=या वाढ)मुळे भात �पकावर कडा करपा Wया जीवाणूजXय रोगाचा �ादभुाFव हो7याची श@यता आहे. कडा करपा 

रोगामुळे पानांचे श:ड ेआYण कडा �पवळसर रंगाIया होतात व रोगQ3त रोपांची पाने कडेकडून मZय SशरेIया Gदशेने करपतात. 

सकाळIया वेळेस पानांIया खालIया बाजलूा दधुाळ रंगाचे दव$बदं ूसाचलेले Gदसनू येते. रोगाचा �ादभुाFव Gदसनू येत अस5यास 

<नय%ंणासाठK 3टे\टोसाय@ल)न ५ Qॅम आYण कॉपर ऑि@स@लोराईड २५ Qॅम �ती १० Sलटर पा7यामZये Sमसळून एक$%त 

फवारणी करावी. पढु)ल दोन फवार7या १५ GदवसांIया अतंराने `याaयात. (सदर बरुशीनाशके लेबल @लेम नाह)त). 

आबंा 

 

पालवी • वाढdया तापमानामुळे आeंयाला पालवी फुट7यासाठK पोषक वातावरण अस5याने कोवfया पालवीचे तडुतgुयापासनू पासनू संरhण 

कर7यासाठK  डे5टामेiीन २.८ ट@के �वाह) ९ Sम. ल). �<त १० Sलटर पा7यात Sमसळून फवारणी करावी. 

नारळ  - • नारळातील ग:डाभुंगा या �कडीIया <नय%ंणासाठK बागेमZये शणेखताIया खgयात दर दोन मGहXयांनी @लोरोपायर)फॉस २० Sम.ल). 

�<त १० Sलटर पा7यात Sमसळून फवारावे. काडीकचरा वेचनू नारळाची बाग 3वIछ ठेवावी.   

Zचकू  फलधारणा  • 'चकू फळातील बी पोखरणा=या अळीIया <नय%ंणासाठK बागेतील कOडQ3त तसेच गळलेल) फळे व पालापाचोळा गोळा कkन 

जाळून नlट करावा.    

ट*प: फवारणी ३ ते ४ तासांची पाऊसाची उघडीप असताना करावी. 

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

तयार कQन �साUरत करaयात आल*. 

अZधक मा=हतीसाठR नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अZधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


