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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला  

<दनांक १४,१५ व १६ सPट�बर २०१८ रोजी  पावसाची शLयता आहे. <दनांक १२ त े१६ सPट�बर २०१८ पयEत आकाश अंशतः 

मेघाIछा<दत राह*ल. <दनांक १२ त े१६ सPट�बर २०१८ पयEत  वाNयाचा वेग  ४ त े७ Hकमी �Rत तास राह*ल.   
"पक  अवSथा   कृ"ष स-ला   

भात    पोटर) त ेल1बी 

बाहेर ये5याची 

अव7था 

• भात पसवनू दाणे भ; लागले असतील तर भात खाचरात ५ से.मी.  पाणी राह)ल या बाबीकड ेल< =याव.े  

• पाऊसाची उघडीप, वाढते ऊन व आCDतेचे �माण यामुळे वरकस आFण उतार असलेGया जIमनीतील हळJया जातीKया भात 

�पकावर लLकर) अळीचा �ादभुाDव हो5याची शNयता असGयामुळे �पकाचे चांगले Oनर)<ण कराव.े Pया �वभागामQये �ादभुाDव 

आढळून येत आहे, Rया Sठकाणी भातखाचरात एकर) तीन ते चार प<ी बस5याचे थांबे उभे करावेत. जेणेक;न प<ी या अVया 

नLट करतील. तसेच सकाळी �कंवा सायंकाळी भातखाचरात जाऊन चडू उघडून पाहावेत. RयामQये अळी/कोष �Oतचुड १ या�माणे 

आढळGयास डायNलोरJहॉस ७६ डYलू.एस.सी. १.३ Iम. ल). �Oत Iलटर पा5यातून फवाराव.े 

• मुसळधार पावसानंतर स=यि7थतीत पावसाने उघडीप Sदल) असGयामुळे आCDतेचे �माण वाढले आहे. अशा प[रि7थतीमQये पाणी 

साचनू राहणा\या भात खाचरात तप�कर) तुडतु]यांचा �ादभुाDव हो5याची शNयता आहे. रोपाKया चुडात १० तुडतुड ेआढळGयास 

ॲIसफेट (७५ टNके) २.२५ aॅम �कंवा �फ�ोOनल (५ टNके) २ Iम.ल). �कंवा इIमडाN लो��ड (१७.८ टNके) ०.२ Iम.ल) �Oत Iलटर 

पा5यातून भात �पकावर फवाराव.े तसेच खाचरात पाणी जा7त काळ न साठता फोडून लावावे व नवीन पाणी साठव5याची 

Jयव7था करावी. 

Sटप : फवारणी करताना कeटकनाशक चडुाKया बुंQयावर पडेल याची द<ता fयावी. 

नागल)    फुटव ेअव7था • पाऊसाची उघडीप, वाढते ऊन व आCDतेचे �माण यामुळे नागल) �पकावर लLकर) अळीचा �ादभुाDवाची शNयता असGयामुळे �पकाचे 

चांगले Oनर)<ण कराव.े �ादभुाDव Sदसून येताच डायNलोरJहॉस ७६ डYलू.एस.सी. १.३ Iम. ल). �Oत Iलटर पा5यातून फवाराव.े 

  Sटप : पावसाKया उघडीप मुळे लLकर) अळीचा �ादभुाDव हो5याची शNयता आहे. अळीKया �Oतबंधासाठg  बांधावर)ल तणांची बेणणी क;न बांध 

7वKछ ठेवाव.े   

केळी वाढ)ची 

अव7था 

• पणDगुKच रोगाचा �ादभुाDव आढळून आGयास रोगa7त झाड ेमुनJया सकट जIमनीतून समुळ उपटून नLट करावी. 

भjडी    फळधारणा  • भjडी �पकामQये वाढRया तापमानामुळे हळ=या रोगाचा �ादभुाDवाची शNयता असGयाने, �ादभुाDव Sदसून आGयास रोगa7त रोप े

उपटून टाकावीत. डायमेथोएट १ Iम. ल). �Oत Iलटर पा5यात Iमसळून फवारणी  करावी तसेच �पकामQये �पवVया रंगाची 'चकट 

काडD ठेवावीत.    

वेलवगkय भाजीपाला फळधारणा  • वेलवगkय �पकामQये फुले ये5यास सुlवात झाGयावर फळमाशीKया Oनयं%णासाठg Nयू Gयूर 'र<क' सापळे �Oत हेNटर) चार वापराव.े 

वेळोवेळी कeडa7त फळे जाळून नLट करावीत अथवा खोल ख]]यात पु;न टाकावेत. 

फळबाग रोपवाSटका        
• पावसाच े�माण कमी असGयाने पाणी दे5याची Jयव7था करावी.        

दभुती जनावरे/    

शVेया/ कुकुटपालन      

----    
• जनावरांना Sदवसातून तीन वेळा 7वKछ आFण थंड पाणी पाजाव.े 

• nहशींना उoहाचा दाह कमी कर5यासाठg Sदवसातून �कमान एक वेळा थंड पा5याने धुवाव.े 

• क1ब]यांच ेवाढRया तापमानापासून संर<ण कराव.े तसेच �प5यासाठg 7वKछ व थंड पा5याचा पुरवठा करावा. 

सदर कृ"ष स-ला पUVका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Wामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तY स�मतीIया �शफारशीव[न तयार क[न �सा\रत 

कर]यात आल*. 

 

 



 


