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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला   

>दनांक ३ ते ७ ऑगNट, २०१९ पयCत मसुळधार पाऊसाची शJयता असनू वाLयाचा वेगात वाढ संभवते.  

>दनांक २ ते ८ ऑगNट, २०१९ साठQ क कण "वभागासाठQ पज�Rयमानाचा "वNताSरत Tेणी अदंाज हा सामाRयपेKा जाNत राह*ल. 

"पक अवNथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे 

अवNथा  

• पाउसाची उघडझाप व ढगाळ वातावरणामुळे पाणथळ भागात लावले<या भात �पकावर पाणी साठून रा?ह<यामुळे Aनळे भुंगेरे व 

सुरळीतील अळीचा �ादभुाBव होCयाची शDयता अस<याने �पकाचे सातEयाने Aनर)Fण कGन �कडीHया �ादभुाBवाकडे लF ठेवावे. 

खाचरातील पाणी जाJत काळ न साठवता २-३ ?दवसांHया अतंराने जनेु पाणी बाहेर काढCयाची आMण नवीन पाणी खाचरात घेCयाची 

NयवJथा करावी. पाCयाची पातळी ५ सO.मी. पयPत ठेवावी. Aनळे भंुगेरे या �कडीचा �ादभुाBव ?दसनू आ<यास Aनय%ंणासाठQ िDवनोलफॉस 

२५ टDके �वाह) ४० Uम.ल). �कंवा Vायझोफॉस ४० टDके �वाह) १२.५ Uम.ल). �कंवा लॅXबडा सायहॅलोYीन ५ टDके �वाह)  Uम.ल). �Aत 

१० Uलटर पाCयातनू फवारावे तसेच सरुळीतील अळीचा �ादभुाBव ?दसनू आ<यास �कडीHया Aनय%ंणासाठQ शेतात पाणी बांधनू �पकावGन 

एक जाड दोर आडवा धGन ओढत \यावा Eयामुळे सुर]या पाCयात पडतील. नतंर एक ते दोन तासांनी शेतातील पाणी एका बाजलूा 

फोडून लावावे व सवB सुर]या एका ?ठकाणी जमा झा<यावर न^ट कराNयात व Eयानतंर शेतात नवीन पाCयाची साठवण करCयाची 

NयवJथा करावी. 

>टप: पाऊसाम`ये कaटकनाशकाचे bावण पानांवGन वाहून जाव ूनये Xहणनू िJटकर bावणात Uमसळून फवारणी करावी. 

• पढु)ल पाचह) ?दवस मुसळधार पाऊसाची शDयता अस<याने भात खाचरातील अAतcरDत पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• भात �प क फुटवे येCयाHया अवJथेत देCयात येणारा न% खताचा दसुरा हdता (हेDटर) ८७ �कलो यcुरया) देCयाची वेळ gया आठवडयात 

येत अस<यास पढेु ढकलावा व पाऊसाची तीhता कमी झा<यावर खते देCयात यावी. 

आबंा  वाढ*ची 

अवNथा 

• पढु)ल पाचह) ?दवस मुसळधार पाऊसाची शDयता अस<याने आबंा बागेत करCयात येणार) पॅDलोiयVुाझोलची (क<टार) आळवणी पढेु 

ढकलावी.  

नवीन 

फळबाग  

वाढ*ची 

अवNथा 

• पढु)ल पाचह) ?दवस मुसळधार पाऊसाची शDयता अस<याने नवीन लागवड केले<या फळबागेतील अAतcरDत पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• पढु)ल पाचह) ?दवस वाjयाHया वेगाम`ये वाढ संभवत अस<याने नवीन लागवड केले<या कलमांना काठQचा आधार दयावा.  

नारळ व 

सपुार*  

- • पढु)ल पाचह) ?दवस मुसळधार पाऊसाची शDयता अस<याने नारळ आMण सपुार) बागेतील अAतcरDत पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

भाजीपाला 

"पके  

वाढ*ची 

अवNथा 

• पढु)ल पाचह) ?दवस मुसळधार पाऊसाची शDयता अस<याने भाजीपाला Fे%ातील अAतcरDत पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• पढु)ल पाचह) ?दवस वाjयाचा वेग जाJत अस<याने भOडी, वांगी, टोमेटो, Uमरची इ. �पकांना भर दयावी आMण काठQचा आधार kयावा. 

• वेलवगlय भाजीपाला �पकाम`ये फुले येCयास सुmवात झाल) अस<यास फळमाशीHया Aनय%ंणासाठQ ‘Uमथाईल यजेुनोल’ �कंवा ‘qय-ुलअुर’ 

रFक सापळे भाजीपाला Fे%ाम`ये जUमनीपासनू १ ते २ फूट उंचीवर �Aत हेDटर) ४ लावावेत.  

दभुती 

जनावरे/ 

शेWया/  

- • जनावरांना �पCयासाठQ JवHछ पाCयाची NयवJथा करावी तसेच जनावरांचे येणाjया पाऊसापासून संरFण करावे.  

सदर कृ"ष स-ला पYZका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील [ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त] स�मतीGया �शफारशीव^न तयार क^न �साSरत कर_यात आल*. 

अ`धक मा>हतीसाठQ नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराab शासनाचे कृषी अ`धकार* यांGयाशी संपक�  करावा 
 


