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हवामान पूवा�नुमान कृ"ष स-ला   

>दनांक २१ ते २५ ऑगNट, २०१९ पयDत हलJया NवOपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश ढगाळ राह*ल.   

>दनांक २३ ते २९ ऑगNट, २०१९ साठQ क कण "वभागासाठQ पज�Sयमानाचा "वNताTरत Uेणी अंदाज हा सामाSयपेKा कमी राह*ल. 

"पक अवNथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे 

अवNथा  

• पज12यमान कमी अस4याने भात खाचरात पा7याची पातळी ५ स9.मी.पय:त ठेवावी. 

• पुढ)ल पाच =दवस ढगाळ वातावरण असनू पाउसाची उघडीप अस7याची शCयता अस4यामळेु पाणथळ भागात लावले4या भात 

�पकावर पाणी साठून रा=ह4यामळेु Fनळे भुगेंरेचा �ादभुा1व हो7याची शCयता अस4याने �पकाचे सातGयाने Fनर)Hण कIन 

�कडीJया �ादभुा1वाकड े लH ठेवावे. खाचरातील पाणी जाKत काळ न साठवता २-३ =दवसांJया अंतराने जुने पाणी बाहेर 

काढ7याची आNण नवीन पाणी खाचरात घे7याची OयवKथा करावी. पा7याची पातळी ५ स9.मी. पय:त ठेवावी. Fनळे भंुगेरे या 

�कडीचा �ादभुा1व =दसनू आ4यास Fनयं%णासाठP िCवनोलफॉस २५ टCके �वाह) ४० Tम.ल). �कंवा Uायझोफॉस ४० टCके �वाह) 

१२.५ Tम.ल). �कंवा लॅXबडा सायहॅलोYीन ५ टCके �वाह) ५ Tम.ल). �Fत १० Tलटर पा7यातून फवारावे. 

आंबा 

 

पालवी  • वाढGया तापमानामळेु आंZयाला पालवी फुट7यासाठP पोषक वातावरण तयार होत असून पालवीचे �कडी आNण रोगापंासून 

पासनू संरHण कर7यासाठP लॅXबडा सायहॅलोYीन ५ टCके �वाह) ६ Tम.ल). �कंवा िCवनोलफॉस २५ टCके �वाह) २५ Tम.ल). 

+ बा�वKट)न २० \ॅम  �Fत १० Tलटर पा7यात Tमसळून फवारणी करावी.  

काजू  वाढ*ची 

अवNथा 

• गे4या काह) =दवसात झाले4या अFत पाउस आNण Gयामळेु वाढलेल) आ]1ता आNण कमी सूय1�काश यामळेु बुरशीला पोषक 

वातावरण Fनमा1ण झा4यामळेु काजूची मो^या �माणावर पानगळ आNण फां_याची मर =दसून येत आहे. यासाठP मेटॅलCझील 

८ टCके + मॅ2कोझेब ६४ टCके या संयुCत बुरशीनाशकाची २० \ॅम �ती १० Tलटर पा7यात Tमसळून संपूण1 झाडावर फवारणी 

करावी.  

भाजीपाला 

"पके  

फळधारणा • वेलवग`य भाजीपाला �पकामaये Kट)ंक बगचा �ादभुा1व =दसनू आ4यास Fनयं%णासाठP सायपरमेYीन २५ टCके �वाह) ३ 

Tम.ल). १० Tलटर पा7यात Tमसळून फवारावे. 

• ढगाळ वातावरण व आ]1तेमुळे वेलवग`य भाजीपाला �पकामंaये केवडा रोगाचा �ादभुा1व हो7याची शCयता अस4याने रोगाचा 

�ादभुा1व =दसनू आ4यास Fनयं%णासाठP रोग\Kत पाने काढून नbट करावीत व मॅ2कोझेब �कंवा झायनेब २.५ \ॅम �Fत Tलटर 

या �माणात १० ते १५ =दवसांJया अंतराने फवारणी करावी. 

• वेलवग`य भाजीपाला Hे%ातील तणांची बेणणी करावी आNण �Fत गंुठा Hे%ास ७२० ते ८५० \ॅम युcरया खताची मा%ा 

लागवडीनंतर ६० =दवसांनी दे7यात यावी. खताची मा%ा देताना वेलाJया बंुaयाजवळची माती भुसभशुीत कIन �पकांना भर 

दयावी.. 
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