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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला  
<दनांक २९ सPट�बर आ�ण २ व ३ ऑLटोबर २०१८ रोजी हलLया QवRपाIया पावसाची शLयता आहे. <दनांक २९ सPट�बर ते ३ ऑLटोबर २०१८ पयDत कमाल 

तापमान कमाल तापमान ३६ ते ३९ अ.ंसे राह*ल.  

"पक अवQथा   कृ"ष स-ला   

भात फुलोरा ते 

दाणे 

भर8याची 

अव;था 

• पाऊसाची उघडीप, वाढणारे तापमान आAण कमी होणार) आCता यामुळे गरEया आAण FनमगरEया भात �पकास 

पा8याचा ताण बसनू पाने �पवळी पडत असHयाने संरIJत पाणी दे8याची Eयव;था करावी. पाऊसाची उघडीप असताना 

तयार झालेHया हळEया भात �पकाची सकाळी कापणी कLन लगेच मळणी कLन भात उMहामNये चांगले वाळवावे. 

• हळEया जातीPया भात �पकावर लQकर) अळीचा �ादभुाRव हो8याची शTयता असHयामुळे �पकाचे चांगले Fनर)Jण 

करावे. Uया �वभागामNये �ादभुाRव आढळून येत आहे, Vया ,ठकाणी भातखाचरात एकर) तीन ते चार पJी बस8याचे 

थांबे उभे करावेत. जेणेकLन पJी या अYया नQट करतील. तसेच सकाळी �कंवा सायकंाळी भातखाचरात जाऊन चडू 

उघडून पाहावेत. VयामNये अळी/कोष �Fतचडु १ या�माणे आढळHयास डायTलोरEहॉस ७६ ड\ल.ूएस.सी. १.३ ]म. ल). 

�Fत ]लटर पा8यातनू फवारावे. 

• गरEया भात �पकास न%ाची Fतसर) मा% हेTटर) ३२.५ �कलो (७१ �कलो यु̂ रया �Fत हेTटर)) �पक फुलो_यात असताना 

दे8यात यावी.  

नागल) फुलोरा • पावसाची उघडीप आAण �पक फुलो_या अव;थेत असHयाने संरIJत पाणी दे8याची Eयव;था करावी. 

आबंा 

 

पालवी  • आ\ंयावर पाने गुंडाळणा_या अळीचा �ादभुाRव ,दसनू येत असHयाने Fनय%ंणासाठ` गुंडाळलेल) पाने काढून नQट करावीत 

आAण गरज पडHयास ५ टTके Fनबंोळी अकाRची फवारणी करावी.  

नारळ -- • नारळावर)ल काYया डोTयाची अळीचा �ादभुाRव ,दसनू येत असHयास VयाPया Fनय%ंणासाठ` �कडलेल) पाने काढून नQट 

करावीत आAण १६ ]म. ल). डायमेथोएट ३० टTके �वाह) �कंवा १० ]म. ल). डी.डी.Eह).पी. ७६ टTके �वाह) १० ]लटर 

पा8यात ]मसळून फवारणी करावी.  

'चकू फळधार

णा 

• 'चकू बागेतील तयार फळांची काढणी “अतुल“ झेHयाचा वापर कLन करावी.   

• 'चकूवर पाने गुडंाळणा_या अळीचा �ादभुाRव ,दसनू येत असHयाने Fनय%ंणासाठ` गुडंाळलेल) पाने काढून नQट करावीत 

आAण गरज पडHयास ५ टTके Fनबंोळी अकाRची फवारणी करावी. 

केळी -- • केळी बागेमNये पाणी साचनू रा,हलेHया ,ठकाणी पाने �पवळी पडत असHयाने अFत^रTत पा8याचा Fनचरा करावा व १ 

टTके बोडb]मcणाची फवारणी करावी.  

भाजीपाला फळधार

णा 

• वांगी �पकामNये शdडा व फळे पोखरणा_या अळीचा �ादभुाRव ,दसनू येताच VयाPया Eयव;थापनासाठ` कeडf;त फळे 

जमा कLन नQट करावीत. तसेच फेनEgलरेट १ ]म. ल). �Fत ]लटर पा8यात ]मसळून फवारणी करावी. 

• भdडी भाजीपाला �पकावर)ल पांढ_यामाशीPया Fनय%ंणासाठ` शेतामNये �पवYया रंगाची 'चकट काडh ८ �Fत एकर 

लावावीत.   

दभुती जनावरे/ 

शेYया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांचे, शेYयांचे आAण कiबjयांचे वाढVया तापमानापासून संरJण करावे. तसेच �प8यासाठ` ;वPछ व थडं 

पा8याचा परुवठा करावा 
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