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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला  
=दनांक २ ते ६ ऑLटोबर २०१८ पयEत हलLया PवQपाIया पावसाची शLयता आहे. =दनांक २ ते ६ ऑLटोबर २०१८ पयEत कमाल तापमान कमाल तापमान ३३ ते 

३५ अ.ंसे राह*ल. =दनांक ३ ते ६ ऑLटोबर २०१८ पयEत आकाश मेघाIछा=दत राह*ल. 

"पक अवPथा   कृ"ष स-ला   

भात फुलोरा ते 

दाणे 

भर<याची 

अव?था 

• गरAया आBण CनमगरAया भात �पकास पा<याचा ताण बसत असEयास संरFGत पाणी दे<याची Aयव?था करावी. 

पाऊसाची उघडीप असताना तयार झालेEया हळAया भात �पकाची सकाळी कापणी कNन लगेच मळणी कNन भात 

उ5हामOये चांगले वाळवावे..   

• गरAया भात �पकास न%ाची Cतसर) मा% हेPटर) ३२.५ �कलो (७१ �कलो यRुरया �Cत हेPटर)) �पक फुलोSयात असताना 

दे<यात यावी.  

• भात �पकावर खोड�कडा व पाने गुंडाळणाSया अळीTया �ादभुा8व ,दसनू आEयास UयाTया Cनय%ंणासाठW लॅYबडा 

सायहॅलोZीन २.५ टPके ६ [मल) �Cत १० [ल. पा<यातनू फवारावे. 

• भात �पकावर ल\बीवर)ल ढेक<याचा �ादभुा8व ,दसनू येत असEयास UयाTया Cनय%ंणासाठW इ[मडाPलो��ड ६ टPके + 

लॅYबडा सायहॅलोZीन ४ टPके �वाह) १० [मल) �Cत १० [ल पा<यातनू फवारावे. 

नागल) फुलोरा • नागल)वर कणसांवर)ल ढेक<या �कडीचा �ादभुा8व पीक दधुाळ अव?थेत असताना ,दसनू आEयास सायपरमेZीन २५ 

टPके �वाह) ०.५ [म. ल). �Cत [लटर पा<यात [मसळून फवारावी. 

आबंा 

 

पालवी  • आं̀ यावर)ल कोवaया फुट)वर येणाSया तडुतbुयांपासनू पालवीचे संरGण कर<यासाठW डेEटामेZीन २.८ टPके �वाह) ९ 

[म. ल). �कंवा मोनोcोटोफॉस ३६ टPके �वाह) १५ [म. ल). �ती १० [ल. पा<यातनू फवारावे.  

• आं̀ यावर करपा रोगाचा �ादभुा8व ,दसनू आEयास रोगाTया Cनय%ंणासाठW १ टPका बोडe[मfण �कंवा ०.२५ टPके 

कॉपरऑPझीPलोराइड २५ gॅम �कंवा ०.१ टPका काबh5डाझीम १० gॅम �ती १० [ल. पा<यात [मसळून फवारावे. 

नारळ -- • पाऊसाचे �माण कमी असEयाने नारळ बागेत पाणी दे<याची Aयव?था करावी.   

भाजीपाला 

फळबाग रोपवा,टका 

फळधारणा • र`बी हंगामासाठW रोपे तयार कर<याकRरता ३ मी. लांब X १ मी. kंद X १५ से.मी. उंचीTया गाद)वाlयावर �ती चौरस  

मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ gॅम यRुरया, १०० gॅम [सगंल सुपर फॉ?फेट व २५ gॅम Yयरेुट ओफ पोटेश [मसळून  

भाजीपाला $बयाणांची पेरणी करावी. 

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस पाणी दे<याची Aयव?था करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शेaया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांचे, शेaयांचे आBण क\बbयांचे वाढUया तापमानापासनू संरGण करावे.  

सदर कृ"ष स-ला पTUका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Vामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तX स�मतीIया �शफारशीवQन 

तयार कQन �साZरत कर[यात आल*. 

 


