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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

>दनांक २१ ते २३ व २५ सNट�बर,२०१९ पयDत हलJया ते मOयम 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. 

सामाTय फरक वनPपती XनदYशांक (NDVI) नसुार रायगड िज-^यामOये वनPपती XनदYशांक मOयम PवQपाचा आ�ण �मा�णत पज�Tयमान XनदYशांक (SPI) नसुार 

ओलावा िPथती दश�"वcयात आल* आहे. 

"पक अवPथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* ते 

फुलोरा 

अवPथा  

• भात �पक पोटर) ते फुलोरा अव4थेत अस6याने भात खाचरात पा8याची पातळी ५ ते १० स;.मी.पय<त =नय$ं%त करावी. 

• पाउसाची उघडझाप व ढगाळ वातावरणामुळे भात �पकावर बरुशीजEय करपा रोगाचा �ादभुाFव हो8याची शHयता आहे. रोगाचा 

�ादभुाFव Iदसनू आ6यास =नय%ंणासाठK LायसायHलोझोल ७५ % पा. Nम. भुकट) १० Oॅम �=त १० Nल. पा8यात Nमसळून 

फवारावी.  

• पढु)ल पाच Iदवस पाउसाची उघडझाप असनू ढगाळ वातावरण अस8याची शHयता अस6यामुळे पाणी साचनू राहणाQया भात 

खाचरात तसेच जेथे घR लागवड आSण न% खताची अवाजवी मा%ा Iदल) असले6या Tे%ात तप�कर) तडुतUुयांचा �ादभुाFव 

हो8याची शHयता आहे. �पकाचे तप�कर) तडुतUुयांचा �ादभुाFवावर सातVयाने लT ठेवावे. जर रोपाWया चडुात ५ ते १० तडुतडु े

आढळ6यास ॲNसफेट ७५ टHके पा8यात �वरघळणार) भुकट) २.२५ Oॅम �कंवा �फ�ो=नल ५ टHके �वाह) २ Nम.ल). �कंवा 

इNमडाH लो��ड १७.८ टHके �वाह) ०.२ Nम.ल) �=त Nलटर पा8यातनू भात �पकावर फवारावे. तसेच खाचरात पाणी जा4त काळ न 

साठता फोडून लावावे व नवीन पाणी साठव8याची Zयव4था करावी. Iटप : फवारणी करताना क\टकनाशक चडुाWया बु]ंयावर 

पडेल याची दTता ^यावी. 

आबंा 

 

पालवी • वाढVया तापमानामुळे आ_ंयाला पालवी फुट8यासाठK पोषक वातावरण अस6याने कोव`या पालवीचे तडुतUुयापासनू पासनू संरTण 

कर8यासाठK  डे6टामेaीन २.८ टHके �वाह) ९ Nम. ल). �=त १० Nलटर पा8यात Nमसळून फवारणी करावी. 

• नवीन लागवड केले6या आबंा बागेतील रोपांवर श;ड ेपोखर8याQया अळीचा �ादभुाFव Iदसनू आ6यास क\डO4त पालवी अळीसIहत 

नbट करावी व िHवनालफॉस २५ टHके �वाह)  २० Nम. ल). �कंवा मोनोeोटोफस ३६ टHके �वाह)  ११  Nम. ल). �=त १० Nलटर 

पा8यातनू फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • वाढVया तापमानामुळे काजलूा नवीन पालवी फुट8यासाठK पोषक वातावरण अस6याने पालवीचे ढेक8या व फुल�कडी पासनू 

संरTण कर8यासाठK नवीन पालवी फुट8याWया वेळी मोनोeोटोफॉस ३६ टHके �वाह) १५ Nम.ल). �कंवा लॅfबडा सायहॅलोaीन ५ 

टHके �वाह) ६ Nम.ल). �=त १० Nलटर पा8यात Nमसळून फवारणी करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेdया 

-- • फुलोQयावर असले6या Iहरवा चाQयाची मुरघास पgतीने साठवण करावी.  

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

सदर कृ"ष स-ला पfgका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील hामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तj स�मतीGया �शफारशीवQन 

तयार कQन �साUरत करcयात आल*. 

अkधक मा>हतीसाठR नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराlm शासनाचे कृषी अkधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


