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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

@दनांक २६ ऑLटोबर, २०१९ रोजी तरुळक @ठकाणी जोरदार PवQपाIया पाऊसाची शLयता असून HकनारपRी भागात वाNयाचा वेग तशी ५५ ते ६५ Hक.मी. �ती तास 

राह*ल तसेच आकाश मेघाIछा@दत राह*ल.  

@दनांक २५ ते ३१ ऑLटोबर, २०१९ साठT क कण "वभागासाठT पज�Uयमानाचा "वPताVरत Wेणी अदंाज हा सामाUयपेMा जाPत राह*ल. सामाUय फरक वनPपती 

YनदZशांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-_याम`ये वनPपती YनदZशांक म`यम PवQपाचा आ�ण �मा�णत पज�Uयमान YनदZशांक (SPI) नसुार सौdय ओलावा िPथती 

दश�"वgयात आल* आहे.  

"पक अवPथा कृ"ष स-ला 

भात पLव 

अवPथा 

• 3दनांक २६ रोजी जोरदार पाऊसाची श8यता अस9याने तयार भात �पकाची कापणी पढेु ढकलावी व 3दनांक २७ पासनू पाऊसाचा 

अदंाज घेवनू तयार झाले9या भात �पकाची सकाळIया वेळेस ज?मनीलगत कापणी व मळणी कAन भात सरुBCत 3ठकाणी 

सुकEयासाठF पसAन ठेवावे.  

वाल - • खर)प भात कापणीनतंर अगं ओलाHयावर घेEयात येणाIया वाल �पकाची पेरणी जमीन वाफसा िKथतीत आ9यानतंर करावी. 

आबंा 

 

पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आNंयाOया नवीन पालवीवर करपा रोगाचा �ादभुाPव 3दसनू येEयाची श8यता अस9याने �ादभुाPव 

3दसनू आ9यास Qनय%ंणासाठF १ ट8का बोडS?मTण �कंवा ०.१ ट8का काबUVडाझीम १० Wॅम �ती १० ?ल. पाEयात ?मसळून 

फवारावे. 

• 3दनांक २६ व २७ रोजी वाIयाचा वेगात वाढ संभवत अस9याने नवीन लागवड केले9या कलमांना काठFचा आधार Yयावा. 

• ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आNंयाOया नवीन येणाIया पालवीवर तडुतडु,े शZडे पोखरणार) आ[ण ?मजमाशीचा �ादभुाPव होEयाची 

श8यता अस9याने पालवीचे �कडींपासून संरCण करEयासाठF लॅ]बडासायहॅलो^ीन ५ ट8के �वाह) ६ ?म.ल). �कंवा ि8वनोलफॉस 

२५ ट8के �वाह) २५ ?म.ल). �Qत १० ?लटर पाEयात ?मसळून पाऊसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • 3दनांक २६ व २७ रोजी वाIयाचा वेगात वाढ संभवत अस9याने नवीन लागवड केले9या कलमांना काठFचा आधार Yयावा. 

• ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, काजOूया नवीन येणाIया पालवीवर ढेकEया व फुल�कडीचा �ादभुाPव होEयाची श8यता अस9याने 

पालवीचे �कडींपासून संरCण करEयासाठF नवीन पालवी फुटEयाOया वेळी मोनोaोटोफॉस ३६ ट8के �वाह) १५ ?म.ल). �कंवा 

लॅ]बडासायहॅलो^ीन ५ ट8के �वाह) ६ ?म.ल). �Qत १० ?लटर पाEयात ?मसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा • 3दनांक २६ व २७ रोजी वाIयाचा वेगात वाढ संभवत अस9याने नवीन लागवड केले9या नारळाOया रोपांना काठFचा आधार दयावा.  

• @टप :  फवारणी पाऊसाची उघडीप असताना करावी. 

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

�शफारशीनसुारतयार कQन �साVरत करgयात आल*. 

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


