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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

?दनांक २५ त े२९ सPट�बर,२०१९ पयEत मQयम त ेजाRत RवSपाIया पाऊसाची शLयता असनू आकाश मेघाIछा?दत राह*ल. ?दनांक २७ सPट�बर त े३ ऑगRट,२०१९ साठT 

क कण "वभागासाठT पज�Vयमानाचा "वRताWरत Xेणी अंदाज हा सामाVयपेMा जाRत राह*ल. 

सामाVय फरक वनRपती Zनद[शांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-`यामQये वनRपती Zनद[शांक मQयम RवSपाचा आ�ण �मा�णत पज�Vयमान Zनद[शांक (SPI) नसुार ओलावा 

िRथती दश�"वeयात आल* आहे. 

"पक अवRथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* त े

फुलोरा 

अवRथा  

• गरवे भात पसव2या3या अव4थेत अस6याने भात खाचरात पा2याची पातळी ५ ते १० स:.मी.पय;त <नय$ं%त करावी.  

• हळवे व <नमगरवे भात फुलो>या ते दाणे भर2या3या अव4थेत अस6याने भात खाचरात पा2याची पातळी ५ स:.मी.पय;त <नय$ं%त करावी.  

• पाउसाची उघडझाप व ढगाळ वातावरणामुळे पाणथळ भागात लावले6या भात �पकावर पाणी साठून राFह6यामुळे <नळे भुगेंरे अळीचा 

�ादभुाGव हो2याची शHयता अस6याने खाचरात पाणी जा4त काळ न साठता २-३ Fदवसां3या अंतराने फोडून लावावे व नवीन पाणी 

साठव2याची Kयव4था करावी. <नळे भंुगेरेचा �ादभुाGव Fदसनू आ6यास <नयं%णासाठL िHवनोलफॉस २५ टHके �वाह) ४० Pम.ल). �कंवा 

Qायझोफॉस ४० टHके �वाह) १२.५ Pम.ल). �कंवा  लॅSबडा सायहॅलोUीन ५ टHके �वाह) ५ Pम.ल). �<त १० Pलटर पा2यातनू फवारावे 

आंबा 

 

पालवी • वाढVया तापमानामुळे आंWयाला पालवी फुट2यासाठL पोषक वातावरण अस6याने कोवXया पालवीचे तडुतडु,े श:ड े पोखरणार) आYण 

Pमजमाशी पासनू संरZण कर2यासाठL लॅSबडा सायहॅलोUीन ५ टHके �वाह) ६ Pम.ल). �कंवा िHवनोलफॉस २५ टHके �वाह) २५ Pम.ल). 

�<त १० Pलटर पा2यात Pमसळून फवारणी करावी.  

काजू  पालवी • वाढVया तापमानामुळे काजूला नवीन पालवी फुट2यासाठL पोषक वातावरण अस6याने पालवीचे ढेक2या व फुल�कडी पासून सरंZण 

कर2यासाठL नवीन पालवी फुट2या3या वेळी मोनो[ोटोफॉस ३६ टHके �वाह) १५ Pम.ल). �कंवा लॅSबडा सायहॅलोUीन ५ टHके �वाह) ६ 

Pम.ल). �<त १० Pलटर पा2यात Pमसळून फवारणी करावी. 

• पाऊसाची उघडीप पाहून काजू बागांची गवत काढून साफसफाई करावी. वाळले6या, मतृ आYण अशHत फां^या कापनू �वरळणी करावी व 

कापले6या भागावर बोड_पे4ट लावावी. सपंूणG झाडावर १ टHके बोड_Pम`णाची फवारणी करावी. 

सपुार* फळधारणा 

 

• सुपार)वर कोळेरोग (फळगळ) बरुशीजcय रोगा3या <नयं%णासाठL सुकलेल) Pशपंुटे, फळे आYण झावXया काढून बाग 4व3छ करावी आYण 

पाना3या बेचHयात १ टHका बोड_Pम`णाची �कंवा ०.३७५ टHके कॉपर ऑिHसHलोराईड ३७.५ eॅम �<त १० Pलटर पा2यात Pमसळून 

फवारणी करावी.   

भाजीपाला 

"पके  

फळधारणा 

 

• भ:डी �पकामfये वाढVया तापमानामुळे हळ^या रोगाचा �ादभुाGवाची शHयता अस6याने, �ादभुाGव Fदसनू आ6यास रोगe4त रोपे उपटून 

टाकावीत. डायमेथोएट १ Pम. ल). �<त Pलटर पा2यात Pमसळून फवारणी करावी तसेच �पकामfये �पवXया रंगाची 'चकट काडG ठेवावीत. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेfया 

-- • फुलो>यावर असले6या Fहरवा चा>याची मुरघास पhतीने साठवण करावी.  

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

सदर कृ"ष स-ला पhiका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील jामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तl स�मतीIया �शफारशीनसुार तयार 

कSन �साWरत करeयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठT नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अ0धकार* यांIयाशी सपंक�  करावा 

 


