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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक २१ ते २३ व २५ सMट�बर,२०१९ पयDत हलJया ते मNयम OवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा=दत राह*ल. 

=दनांक २० ते २६ सMट�बर,२०१९ साठQ क कण "वभागासाठQ पज�Sयमानाचा "वOताTरत Uेणी अदंाज हा सामाSयपेKा जाOत राह*ल. 

सामाSय फरक वनOपती WनदXशांक (NDVI) नसुार ठाणे िज-]यामNये वनOपती WनदXशांक मNयम OवPपाचा आ�ण �मा�णत पज�Sयमान WनदXशांक (SPI) नसुार 

ओलावा िOथती दश�"वbयात आल* आहे. 

"पक अवOथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* ते 

फुलोरा 

अवOथा  

• भात �पक पोटर) ते फुलोरा अव5थेत अस7याने भात खाचरात पा9याची पातळी ५ ते १० स<.मी.पय=त >नय$ं%त करावी. 

• >नमगरवे भात �पक फुलो?या अव5थेत अस7याने न% खताची >तसर) मा%ा ४३ �कलो य@ुरया �ती हेBटर या �माणात पाऊसाचा 

अदंाज घेवनू दे9यात यावी. 

• पाउसाची उघडझाप व ढगाळ वातावरणामुळे भात �पकावर बरुशीजLय करपा रोगाचा �ादभुाMव हो9याची शBयता आहे. रोगाचा 

�ादभुाMव Nदसनू आ7यास >नय%ंणासाठP QायसायBलोझोल ७५ % पा. Sम. भुकट) १० Tॅम �>त १० Sल. पा9यात Sमसळून 

फवारावी.  

• पढु)ल पाच Nदवस पाउसाची उघडझाप असनू ढगाळ वातावरण अस9याची शBयता अस7यामुळे पाणी साचनू राहणा?या भात 

खाचरात तसेच जेथे घV लागवड आWण न% खताची अवाजवी मा%ा Nदल) असले7या Xे%ात तप�कर) तडुतYुयांचा �ादभुाMव 

हो9याची शBयता आहे. �पकाचे तप�कर) तडुतYुयांचा �ादभुाMवावर सातZयाने लX ठेवावे. जर रोपा[या चडुात ५ ते १० तडुतडुे 

आढळ7यास ॲSसफेट ७५ टBके पा9यात �वरघळणार) भुकट) २.२५ Tॅम �कंवा �फ�ो>नल ५ टBके �वाह) २ Sम.ल). �कंवा 

इSमडाB लो��ड १७.८ टBके �वाह) ०.२ Sम.ल) �>त Sलटर पा9यातनू भात �पकावर फवारावे. तसेच खाचरात पाणी जा5त काळ न 

साठता फोडून लावावे व नवीन पाणी साठव9याची ]यव5था करावी. Nटप : फवारणी करताना क_टकनाशक चडुा[या बुं̀ यावर 

पडेल याची दXता aयावी. 

आबंा 

 

पालवी • वाढZया तापमानामुळे आbंयाला पालवी फुट9यासाठP पोषक वातावरण अस7याने कोवcया पालवीचे तडुतYुयापासनू पासनू संरXण 

कर9यासाठP  डे7टामेdीन २.८ टBके �वाह) ९ Sम. ल). �>त १० Sलटर पा9यात Sमसळून फवारणी करावी. 

• नवीन लागवड केले7या आबंा बागेतील रोपांवर श<ड ेपोखर9या?या अळीचा �ादभुाMव Nदसनू आ7यास क_डT5त पालवी अळीसNहत 

नeट करावी व िBवनालफॉस २५ टBके �वाह)  २० Sम. ल). �कंवा मोनोhोटोफस ३६ टBके �वाह)  ११  Sम. ल). �>त १० Sलटर 

पा9यातनू फवारणी करावी. 

भाजीपाला 

रोपवा=टका 

-- • रbबी हंगामासाठP रोपे तयार कर9याक@रता ३ मी. लांब X १ मी. jंद X १५ से.मी. उंची[या गाद)वाkयावर �ती चौरस मीटर ५ 

�कलो शणेखत, ३५ Tॅम य@ुरया, १०० Tॅम Sसगंल सुपर फॉ5फेट व २५ Tॅम mयरेुट ओफ पोटेश Sमसळून भाजीपाला $बयाणांची 

पेरणी करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेcया/  

-- • फुलो?यावर असले7या Nहरवा चा?याची मरुघास पoतीने साठवण करावी.  

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

सदर कृ"ष स-ला पefका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील gामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तi स�मतीGया �शफारशीवPन 

तयार कPन �साTरत करbयात आल*. 
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