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हवामान पूवाानुमान कृषि सल्ला 
प्रािेमशक हवामान षवभाग मुंबई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अंिािानुसार हिनांक २  ते ६ सप्टेंबर २०२० िरम्यान हलक्या स्वरूपाच्या 

पावसाची शक्यता वतावण्यात आली आहे. 
 

षपक अवस्था कृषि सल्ला 
सामान्य 
सल्ला  

 • पुढील पाच ददवस हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने फुटवे अवस्थेत 
असलेल्या भात खाचरात पाण्याची पातळी ५ सें.मी. पयतं नियंत्रित करावी. हळवे भात 
पपक पोटरी अवस्थेत असल्याने भात खाचरात पाण्याची पातळी ५ ते १० सें.मी. पयतं 
ननयंत्रित करावी. 

• पाऊसाची उघडीप आणि ढगाळ हवामानामुळे भात पपकावर खोड ककडीचा आणि पाने 
गुंडाळिारी अळीचा प्रादभुााव होण्याची शक्यता असल्याने प्रादभुााव ददसून आल्यास ककडीच्या 
ननयंििासाठी कारट्याप हायड्रोक्लोराईड (५०%), २० गॅ्रम ककंवा क्क्वनॉलफॉस (५०%), २६ 
गॅ्रम  या प्रमािात १० ललटर पाण्यात लमसळून फवारिी करावी. 

• भात पपकावर खोड ककडीचा ननयंििासाठी एकरी आठ कामगंध सापळे लावावेत ककंवा 
एकरी एक या प्रमािात प्रकाश सापळे लावावेत. 

 
भात  फुटवे व 

पोटरी अवस्था  
• पुढील पाच ददवस हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने फुटवे अवस्थेत 

असलेल्या भात खाचरात पाण्याची पातळी ५ सें.मी. पयतं नियंत्रित करावी. हळवे भात 
पपक पोटरी अवस्थेत असल्याने भात खाचरात पाण्याची पातळी ५ ते १० सें.मी. पयतं 
ननयंत्रित करावी. 

• पाऊसाची उघडीप आणि ढगाळ हवामानामुळे भात पपकावर खोड ककडीचा आणि पाने 
गुंडाळिारी अळीचा प्रादभुााव होण्याची शक्यता असल्याने प्रादभुााव ददसून आल्यास ककडीच्या 
ननयंििासाठी कारट्याप हायड्रोक्लोराईड (५०%), २० गॅ्रम ककंवा क्क्वनॉलफॉस (५०%), २६ 
गॅ्रम  या प्रमािात १० ललटर पाण्यात लमसळून फवारिी करावी. 

• भात पपकावर खोड ककडीचा ननयंििासाठी एकरी आठ कामगंध सापळे लावावेत ककंवा 



एकरी एक या प्रमािात प्रकाश सापळे लावावेत. 
• पाउसाची उघडीप व ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असल्यामुळे, भात पपकावर बुरशीजन्य 

करपा रोगाचा प्रादभुााव होण्याची शक्यता आहे, रोगामुळे पािांवर ठिपके तयार होऊि पािे करपूि 

रोपांची वाढ खंुटते. करपा रोगाचा प्रादभुााव ठदसूि आल्यास नियंिणासािी ट्रायसायक्लोझोल ७५ 

टक्के पाण्यात ममसळणारी भुकटी १० गॅ्रम १० मलटर पाण्यात ममसळूि फवारावे. अशा 
हवामािातही खाचरात भरपूर पाणी असल्यास या रोगाची वाढ िीट होत िाही. पाणी कमी 
झाल्यावर रोगाची तीव्रता वाढते. रोगाच्या तीव्रतेप्रमाणे २५ ते ७५ टक्क्यांपयतं िुकसाि होत.े 

 

नागली  फुटवे अवस्था • पावसाची उघडीप व ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असल्यामुळे, नागली पपकावर 
बुरशीजन्य करपा रोगाचा प्रादभुााव होण्याची शक्यता आहे, रोगामुळे पािांवर ठिपके तयार 
होऊि पािे करपूि रोपांची वाढ खंुटते. करपा रोगाचा प्रादभुााव ठदसूि आल्यास 
नियंिणासािी मॅन्कोझेब ककंवा कॉपर ऑक्झीक्लोराईड २५गॅ्रम प्रनत मलटर पाण्यात लमसळून 
फवारणी करावी. 

चचकू वाढीची अवस्था • मागील आठवड्यात काही दठकािी जोरदार पाऊस झाल्यामुळे चचकू बागेत खाली पडलेली 
फळे वेचून नष्ट करावी तसेच फायटोफथोराचा (बुरशी जन्य रोग)  प्रादभुााव रोखण्यासाठी 
मेटालॅक्क्झल व मॅन्कोझेब हे संयुक्त बुरशीनाशक ककंवा फोझटेील ए एल २ गॅ्रम प्रनत लीटर 
पािी यापैकी एका बुरशीनाशकाची फवारिी खोड, फांद्या व संपूिा झाडावर फवारिी 
करावी, फवारिी करताना स्टीकरचा वापर करावा. 

 

आंबा  पालवी  • पुढील पाच ददवस पावसाची उघडीप राहून ढगाळ व दमट वातावरिामुळे आंबा या फळ 
पपकाच्या  नवीन येिाऱ्या पालवीवर पाने पोखरिाऱ्या अळीचा प्रादभुााव होण्याची शक्यता 
असल्याने नीम तेल २.५ लमली प्रनत ललटर पाण्यात लमसळून फवारिी करावी.  

कािू  पालवी • पुढील पाच ददवस पावसाची उघडीप राहून ढगाळ व दमट वातावरिामुळे काजू या फळ 
पपकाच्या  नवीन येिाऱ्या पालवीवर पाने पोखरिाऱ्या अळीचा प्रादभुााव होण्याची शक्यता 
असल्याने नीम तेल २.५ लमली प्रनत ललटर पाण्यात लमसळून फवारिी करावी. 

सुपारी   फळ धारणा  • हवेतील आर्द्ाता वाढल्यामुळे सुपारीवर कोळेरोगाचा प्रादभुााव फळांच्या देिावर ठदसूि येतो. 
या बुरशीजन्य रोगामुळे फळांची मोठ्या प्रमाणात गळ होते. फळांचे बुरशीजन्य रोगापासूि 
संरक्षण करण्यासािी पािांच्या बेचक्यात १ टक्का बोडोममश्रणाची फवारणी पावसाची तीव्रता 
कमी असतािा करावी. 

नारळ  फळ धारणा • मागील आठवड्यात काही दठकािी जोरदार पाऊस झाल्यामळेु नारळ बागेत गळून पडलेली 
फळे, पालापाचोळा वेचून नष्ट करावे जेिेकरून नारळावरील गेंडा भुंगा या ककडीच्या 
ननयंिि होण्यास मदत होईल या भुंग्याची पैदास हे शेि खताच्या खड्यात होत असल्याने 
अश्या खड्यात दर दोन मदहन्यांनी १.५ % क्लोरोपायरीफॉसची भुकटी लमसळावी तसेच या 
ककडीचा उपद्रव झालेल्या माडातून तारेच्या हुकाने भुंगे बाहेर काढून नष्ट करावेत, आणि 
सुईत समूारे २५ गॅ्रम १.५% क्लोरोपायरीफॉसची भुकटी आणि बारीक वाळू याचे लमश्रि 
घालावे. 

वेलवगीय 
भािीपाला  

फुलोरा ते फळ 
धारणा   

• पावसाची उघडीप व ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असल्यामुळे वेलवगीय भाजीपाला 
पपकावर रस शोषक ककडीचा प्रादभुााव ददसून आल्यास डाय मेथोएट १ लमली प्रनत ललटर 
पाण्यात लमसळून फवारिी करावी. तसेच प्रनत एकर २० चचकट  सापळे लावावेत. 

• मागील आठवड्यात काही दठकािी जोरदार पाऊस झाल्यामुळे गळून पडलेली फळे वेचून 
नष्ट करावी जेिेकरून बुरशीजन्य रोग वाढिार नाही.  

 
सिर कृषि सल्ला पत्रत्रका गोखले एज्यकेशन सोसायटीचे कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहल येथील तज्ञ सममतीच्या मशफारशीनसुार तयार करून 

प्रसाररत करण्यात आली आहे.  
 


