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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला   

>दनांक ३१ जलु ैते ४ ऑगPट, २०१९ पयEत मसुळधार पाऊसाची शKयता असनू वाMयाचा वेगात वाढ सभंवते.  

>दनांक २६ जलु ैते १ ऑगPट, २०१९ साठS क कण "वभागासाठS पज�Tयमानाचा "वPताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेLा जाPत राह*ल. 

"पक अवPथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे अवPथा  • पढु)ल पाचह) 3दवस मुसळधार पाऊसाची श8यता अस9याने भात खाचरातील अ;त<र8त पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• भात �प क फुटवे येAयाBया अवCथेत अस9यास देAयात येणारा न% खताचा दसुरा हEता हे8टर) ८७ �कलो य<ुरया 

पाऊसाची तीFता जाCत अस9याने पढेु ढकलावा व पाऊसाची तीFता कमी झा9यावर देAयात यावा. 

नागल* (नाचणी) फुटवे अवPथा  • पढु)ल पाचह) 3दवस मुसळधार पाऊसाची श8यता अस9याने नागल) �पक Iे%ातील अ;त<र8त पाणी बाहेर काढून 

टाकावे.  

नारळ व सपुार*  - • पढु)ल पाचह) 3दवस मसुळधार पाऊसाची श8यता अस9याने नारळ आKण सुपार) बागेतील अ;त<र8त पाणी बाहेर 

काढून टाकावे. 

सपुार* वाढ*ची अवPथा • सुपार)वर)ल कोळेरोगाBया ;नय%ंणासाठM ०.३ ट8के एOलएट (फॉOसट)ल एल ८० ट8के पाAयात Oमसळणार) पावडर ३ 

Rॅम �ती १ Oलटर पाAयात) या बरुशीनाशकाचा दसुरा हEता मुळावाटे देAयात यावा. यासाठM सुपार) झाडाची अUन 

घेणार) दोन मुळे ;नवडून Wयाची टोके कापनू Xयावीत. वर)ल �माणे बरुशीनाशकाचे Yावण तयार कZन �Wयेक[ १०० 

Oम. ल). या �माणात दोन EलािCटक �पश]यात भZन कापलेल) मुळे �पशवीत ]यविCथत बडुवनू �पश]या मळुाला 

बांधनू Xया]यात.  

• तसेच कोळेरोगाBया ;नय%ंणासाठM करAयात येणार) १ ट8का बोड^Oम_णाची दसुर) फवारणी पाऊसाची तीFता जाCत 

अस9याने पढेु ढकलावी व पाऊसाची तीFता कमी झा9यावर करAयात यावी तसेच पाऊसाम`ये बोड^Oम_ण पानांवZन 

वाहून जाव ूनये aहणनू िCटकर Oम_णात Oमसळून फवारणी करावी. 

नवीन फळबाग  वाढ*ची अवPथा • पढु)ल पाचह) 3दवस मुसळधार पाऊसाची श8यता अस9याने नवीन लागवड केले9या फळबागेतील अ;त<र8त पाणी 

बाहेर काढून टाकावे. 

भाजीपाला "पके  वाढ*ची अवPथा • पढु)ल पाचह) 3दवस मुसळधार पाऊसाची श8यता अस9याने भाजीपाला Iे%ातील अ;त<र8त पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• पढु)ल पाचह) 3दवस वाbयाचा वेग जाCत अस9याने भcडी, वांगी, टोमेटो, Oमरची इ. �पकांना भर दयावी आKण काठMचा 

आधार eयावा. 

• वेलवगfय भाजीपाला �पकाम`ये फुले येAयास सुgवात झाल) अस9यास फळमाशीBया ;नय%ंणासाठM ‘Oमथाईल यजेुनोल’ 

�कंवा ‘kय-ुलअुर’ रIक सापळे भाजीपाला Iे%ाम`ये जOमनीपासनू १ ते २ फूट उंचीवर �;त हे8टर) ४ लावावेत.  

दभुती जनावरे/ 

शेYया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पAयासाठM CवBछ पाAयाची ]यवCथा करावी तसेच जनावरांचे येणाbया पाऊसापासून संरIण करावे.  

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�मतीHया �शफारशीव`न 

तयार क`न �साUरत करaयात आल*. 
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