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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 ३० ऑगNट ते ०५ सOट�बर २०१९ साठS क कण "वभागासाठS पज�Uयमानाचा "वNताVरत Wेणी अंदाज हा सामाUयपेKा जाNत राह*ल. 

"पक अवNथा कृ"ष स-ला 

"वशेष 

स-ला  

- • परुामुळे भातशतेीचे पणू9 नकुसान झाले अस;यास सव9�थम ज>मनीतील अ?त@रAत पाBयाचा ?नचरा करBयासाठD जाEत खोल 

भागामFये ?नचरा चर (१ ते १.५ फूट Iंद आKण २ ते २.५ फूट खोल) उताराMया Nदशेने काढून पाBयाचा ?नचरा करावा यामुळे जमीन 

वाफसा िEथतीत लवकर येBयास मदत होईल. जमीन वाफसा िEथतीत आ;यानतंर कमी कालावधीची कडधाSये �पके (चवळी, कुळीथ, 

मगू, वाल), कारळा ह) �पके �कंवा कमी कालावधीची भाजीपाला �पके (को'थबंीर, पालक, माठ, मेथी) उव9र)त कालावधीसाठD लागवड 

करावी. जेणेकUन भात �पकाचे झालेले नकुसान काह) �माणात भUन काढता येईल.  

भात फुटवे अवNथा  • भात �पक फुटवे अवEथेत अस;याने भात खाचरात पाBयाची पातळी ५ सV.मी.पयWत ?नय$ं%त करावी. 

• भात �पक पनु9लागवडीनतंर एक मNहSयाने गरजेनसुार बेणणी आKण खुरपणी कUन भात �पकास फुटवे येBयाMया अवEथेत न% 

खताचा दसुरा हYता हेAटर) ८७ �कलो य@ुरया या �माणात देBयात यावा. 

• पाऊसाची उघडीप आKण २९ अ.ंसV. दर\यान राहणारे सरासर) तापमानामुळे भात �पकावर खोड �कडीचा आKण पाने गुडंाळणार) अळीचा 

�ादभुा9व होBयाची शAयता अस;याने �ादभुा9व Nदसनू आ;यास �कडीMया ?नय%ंणासाठD कार]याप हाय^ोAलोराईड ४ जी क_टकनाशक 

२१.८ �क.`ॅ. �ती हेAटर) या �माणात ज>मनीत परेुशी ओल असताना देBयात यावे. परेुशा ओलाcय अभावी दाणेदार क_टकनाशक 

वापरणे शAय नस;यास िAवनोलफॉस २५ टAके �वाह) २६ >म.ल). �कंवा कार]याप हाय^ोAलोराईड ५० टAके २० `ॅम �कंवा 

eायझोफॉस ४० टAके �वाह) १२.५ >म.ल) यापकै_ कोणfयाह) क_टकनाशकाची �?त १० >लटर पाBयात >मसळून पNहल) फवारणी 

करावी. गरज पड;यास ८ ते १० Nदवसांनी दसुर) फवारणी करावी. 

आबंा 

 

पालवी  • वाढfया तापमानामुळे आgंयाला पालवी फुटBयासाठD पोषक वातावरण तयार होत असून पालवीचे �कडी आKण रोगांपासून पासनू 

संरhण करBयासाठD लॅ\बडा सायहॅलोiीन ५ टAके �वाह) ६ >म.ल). �कंवा िAवनोलफॉस २५ टAके �वाह) २५ >म.ल). + बा�वEट)न २० 

`ॅम �?त १० >लटर पाBयात >मसळून फवारणी करावी.  

[चकू  फलधारणा  • 'चकू फळातील बी पोखरणाkया अळीMया ?नय%ंणासाठD 'चकू बागेतील �कड`Eत तसेच गळलेल) सव9 फळे व पालापाचोळा गोळा कUन 

जाळून नlट करावीत. 

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

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 करaयात आल*. 

अ[धक मा=हतीसाठS नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अ[धकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


