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हवामान पूवा�नुमान कृ"ष स-ला 

>दनांक २८ ऑगNट ते १ सOट�बर २०१९ पयCत मPयम NवQपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश ढगाळ रा>हल.  

>दनांक १६ ते २२ ऑगNट, २०१९ साठS क कण "वभागासाठS पज�Uयमानाचा "वNताVरत Wेणी अंदाज हा सामाUयपेKा कमी राह*ल. 

"पक अवNथा कृ"ष स-ला 

भात फुटवे अवNथा • पज34यमान कमी अस6याने अस6याने भात खाचरात पा9याची पातळी ५ स;.मी.पय<त =नय$ं%त करावी. 

• भात �पक पनु3लागवडीनतंर एक म?ह4याने गरजेनसुार बेणणी आDण खुरपणी कEन भात �पकास फुटवे ये9याGया अवHथेत न% 

खताचा दसुरा हJता हेKटर) ८७ �कलो यLुरया या �माणात दे9यात यावा. 

• पढु)ल पाचह) ?दवस आN3ता आDण तापमानात वाढ सभंवत असून यामुळे भात �पकावर कडा करपा Oया जीवाणजू4य रोगाचा �ादभुा3व 

हो9याची शKयता आहे. कडा करपा रोगामुळे पानांचे श;डे आDण कडा �पवळसर रंगाGया होतात व रोगPHत रोपांची पाने कडेकडून 

मQय RशरेGया ?दशेने करपतात. सकाळGया वेळेस पानांGया खालGया बाजलूा दधुाळ रंगाचे दव$बदं ू साचलेले ?दसनू येते. रोगाचा 

�ादभुा3व ?दसनू येत अस6यास =नय%ंणासाठT HटेJटोसायKल)न ५ Pॅम आDण कॉपर ऑिKसKलोराईड २५ Pॅम �ती १० Rलटर 

पा9यामQये Rमसळून एक$%त फवारणी करावी. पढु)ल दोन फवार9या १५ ?दवसांGया अतंराने YयाZयात. (सदर बरुशीनाशके लेबल Kलेम 

नाह)त). 

• पाऊसाची उघडीप आDण २७ ते २८ अ.ंस;. दर`यान राहणारे सरासर) तापमानामुळे भात �पकावर खोड �कडीचा आDण पाने गुडंाळणार) 

अळीचा �ादभुा3व हो9याची शKयता अस6याने �ादभुा3व ?दसनू आ6यास �कडीGया =नय%ंणासाठT कारaयाप हायbोKलोराईड  ४ जी 

कcटकनाशक २१.८ �क.Pॅ. �ती हेKटर) या �माणात जRमनीत परेुशी ओल असताना दे9यात यावे.   

आबंा 

 

पालवी  • वाढeया तापमानामुळे आfंयाला पालवी फुट9यासाठT पोषक वातावरण तयार होत असनू पालवीचे �कडी आDण रोगांपासून पासनू 

संरgण कर9यासाठT लॅ`बडा सायहॅलोhीन ५ टKके �वाह) ६ Rम.ल). �कंवा िKवनोलफॉस २५ टKके �वाह) २५ Rम.ल). + बा�वHट)न २० 

Pॅम  �=त १० Rलटर पा9यात Rमसळून फवारणी करावी.  

Zचकू  फलधारणा  • 'चकू फळातील बी पोखरणाjया अळीGया =नय%ंणासाठT 'चकू बागेतील �कडPHत तसेच गळलेल) सव3 फळे व पालापाचोळा गोळा कEन 

जाळून नkट करावीत. 

सदर कृ"ष स-ला प[\का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील ]ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त_ स�मतीGया �शफारशीवQन 

तयार कQन �साVरत कर`यात आल*. 

अZधक मा>हतीसाठS नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराab शासनाचे कृषी अZधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


