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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

@दनांक ३ ते ७ ऑगPट, २०१९ पयEत जाPत पाऊसाची शLयता असनू वाNयाचा वेगात वाढ संभवते. 

@दनांक २ ते ८ ऑगPट, २०१९ साठS क कण "वभागासाठS पज�Tयमानाचा "वPताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेMा जाPत राह*ल. 

"पक अवPथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे 

अवPथा  

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

सुरळीतील अळीचा �ादभुा@व होAयाची शCयता अस:याने �पकाचे सातDयाने ?नर)Eण कFन �कडीGया �ादभुा@वाकड ेलE ठेवावे. 

खाचरातील पाणी जाIत काळ न साठवता २-३ =दवसांGया अतंराने जनेु पाणी बाहेर काढAयाची आLण नवीन पाणी खाचरात 

घेAयाची MयवIथा करावी. पाAयाची पातळी ५ सN.मी. पयOत ठेवावी. ?नळे भंुगेरे या �कडीचा �ादभुा@व =दसनू आ:यास 

?नय%ंणासाठP िCवनोलफॉस २५ टCके �वाह) ४० Tम.ल). �कंवा Uायझोफॉस ४० टCके �वाह) १२.५ Tम.ल). �कंवा लॅWबडा 

सायहॅलोXीन ५ टCके �वाह)  Tम.ल). �?त १० Tलटर पाAयातनू फवारावे तसेच सुरळीतील अळीचा �ादभुा@व =दसनू आ:यास 

�कडीGया ?नय%ंणासाठP शेतात पाणी बांधनू �पकावFन एक जाड दोर आडवा धFन ओढत [यावा Dयामुळे सुर\या पाAयात 

पडतील. नतंर एक ते दोन तासांनी शेतातील पाणी एका बाजलूा फोडून लावावे व सव@ सुर\या एका =ठकाणी जमा झा:यावर 

न]ट कराMयात व Dयानतंर शतेात नवीन पाAयाची साठवण करAयाची MयवIथा करावी. 

@टप: पाऊसाम_ये क`टकनाशकाचे aावण पानांवFन वाहून जाव ूनये Wहणनू िIटकर aावणात Tमसळून फवारणी करावी. 

• पढु)ल पाचह) =दवस मुसळधार पाऊसाची शCयता अस:याने भात खाचरातील अ?तbरCत पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• भात �प क फुटवे येAयाGया अवIथेत देAयात येणारा न% खताचा दसुरा हcता (हेCटर) ८७ �कलो यbुरया) देAयाची वेळ fया 

आठवडयात येत अस:यास पढेु ढकलावा व पाऊसाची तीgता कमी झा:यावर खते देAयात यावी. 

आबंा  वाढ*ची 

अवPथा 

• पढु)ल पाचह) =दवस मुसळधार पाऊसाची शCयता अस:याने आबंा बागेत करAयात येणार) पॅCलोhयUुाझोलची (क:टार) 

आळवणी पढेु ढकलावी.  

नवीन फळबाग  वाढ*ची 

अवPथा 

• पढु)ल पाचह) =दवस मसुळधार पाऊसाची शCयता अस:याने नवीन लागवड केले:या फळबागेतील अ?तbरCत पाणी बाहेर 

काढून टाकावे. 

• पढु)ल पाचह) =दवस वाiयाGया वेगाम_ये वाढ संभवत अस:याने नवीन लागवड केले:या कलमांना काठPचा आधार दयावा.  

नारळ व सपुार*  - • पढु)ल पाचह) =दवस मुसळधार पाऊसाची शCयता अस:याने नारळ आLण सुपार) बागेतील अ?तbरCत पाणी बाहेर काढून 

टाकावे. 

भाजीपाला "पके  वाढ*ची 

अवPथा 

• पढु)ल पाचह) =दवस मुसळधार पाऊसाची शCयता अस:याने भाजीपाला Eे%ातील अ?तbरCत पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• पढु)ल पाचह) =दवस वाiयाचा वेग जाIत अस:याने भNडी, वांगी, टोमेटो, Tमरची इ. �पकांना भर दयावी आLण काठPचा आधार 

kयावा. 

• वेलवगlय भाजीपाला �पकाम_ये फुले येAयास सुmवात झाल) अस:यास फळमाशीGया ?नय%ंणासाठP ‘Tमथाईल यजेुनोल’ �कंवा 

‘qय-ुलअुर’ रEक सापळे भाजीपाला E%ेाम_ये जTमनीपासनू १ ते २ फूट उंचीवर �?त हेCटर) ४ लावावेत.  

दभुती जनावरे/ 

शेYया 

- • जनावरांना �पAयासाठP IवGछ पाAयाची MयवIथा करावी तसेच जनावरांचे येणाiया पाऊसापासून संरEण करावे.  

सदर कृ"ष स-ला प[\का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील ]ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त_ स�मतीIया �शफारशीव`न तयार क`न �साUरत करaयात आल*. 

अ0धक मा@हतीसाठS नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अ0धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 
 


