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हवामान पूवा�नुमान कृ"ष स-ला 

>दनांक २४ ते २८ ऑगNट २०१९ पयDत मOयम NवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश ढगाळ रा>हल.  

>दनांक १६ ते २२ ऑगNट, २०१९ साठR क कण "वभागासाठR पज�Tयमानाचा "वNताUरत Vेणी अंदाज हा सामाTयपेKा कमी राह*ल. 

"पक अवNथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे 

अवNथा  

• भात खाचरात पा5याची पातळी ५ स8.मी.पय9त :नयं$%त करावी. 

• पुढ)ल पाच <दवस ढगाळ वातावरण असनू पाउसाची उघडीप अस5याची श@यता असAयामुळे पाणथळ भागात 

लावलेAया भात �पकावर पाणी साठून रा<हAयामुळे :नळे भुंगेरेचा �ादभुाFव हो5याची श@यता असAयाने �पकाच े

सातGयाने :नर)Hण कIन �कडीJया �ादभुाFवाकड े लH ठेवाव.े �कडीचा �ादभुाFव <दसनू आAयास :नयं%णासाठK 

ि@वनोलफॉस २५ ट@के �वाह) ४० Oम.ल). �कंवा Pायझोफॉस ४० ट@के �वाह) १२.५ Oम.ल). �कंवा लॅSबडा 

सायहॅलोUीन ५ ट@के �वाह) ५ Oम.ल). �:त १० Oलटर पा5यातनू फवाराव.े 

आंबा 

 

पालवी  • वाढGया तापमानामुळे आंVयाला पालवी फुट5यासाठK पोषक वातावरण तयार होत असनू पालवीचे �कडी आWण 

रोगांपासनू पासनू संरHण कर5यासाठK लॅSबडा सायहॅलोUीन ५ ट@के �वाह) ६ Oम.ल). �कंवा ि@वनोलफॉस २५ ट@के 

�वाह) २५ Oम.ल). + बा�वYट)न २० Zॅम  �:त १० Oलटर पा5यात Oमसळून फवारणी करावी.  

Yचकू  फलधारणा  • 'चकूम[ये बुरशीज]य रोगामुळे फळगळ होत असAयान े:नयं%णासाठK १ ट@का बोड^Oम_णाची फवारणी करावी. 

• 'चकूJया १ वषाFJया �ती कलमास ५ �कलो शेणखत, १५० Zॅम यु`रया, ४५० Zॅम Oसगंल सुपर फोYफेट आWण १५० 

Zॅम Sयुरेट ऑफ पोटश खताचंा प<हला हaता कलमाJया �वYताराJया थोडीशी आत बांगडी पbतीन ेचरात देवून चर 

बुजवनू cयावा. प<हAया वषd <दलेAया खताJया मा%Jेया दसुeया वषd दaुपट, :तसeया वषd :तaपट या �माणे वाढवून 

२० वषाF पय9त २० पात खताचा हaता fयावा. २० वषाFनंतर �ती कलमास १०० �कलो शेणखत, ३ �कलो यु`रया, ९ 

�कलो Oसगंल सुपर फोYफेट आWण ३ �कलो Sयुरेट ऑफ पोटश खतांचा प<हला हaता दे5यात यावा. 

सदर कृ"ष स-ला पZ[का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील \ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त^ स�मतीGया 

�शफारशीवPन तयार कPन �साUरत कर_यात आल*. 

अYधक मा>हतीसाठR नजीकGया कृषी "व$यापीठाच ेक� � Fकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अYधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 
 


