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 पाऊस (�ममी) १/१/२०१९ पासनू आजपयDत पाऊस (�ममी) गे-या वषMचा 
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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला   

?दनांक १० ते १४ ऑगNट, २०१९ पयDत मOयम NवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू वाLयाचा वेगात १० ते २६ Fक.मी. पयDत वाढ संभवते.  

?दनांक ९ ते १५ ऑगNट, २०१९ साठS कोकण "वभागासाठS पज�Tयमानाचा "वNताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेKा जाNत राह*ल. 

"पक अवNथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे अवNथा  • पढु)ल पाच 4दवस ढगाळ वातावरण असनू पाउसाची उघडीप अस;याची श=यता अस>यामुळे पाणथळ भागात लावले>या भात 

�पकावर पाणी साठून रा4ह>यामुळे Cनळे भुंगेरे व सुरळीतील अळीचा �ादभुाDव हो;याची श=यता अस>याने �पकाचे सातEयाने Cनर)Fण 

कGन �कडीHया �ादभुाDवाकडे लF ठेवावे. खाचरातील पाणी जाJत काळ न साठवता २-३ 4दवसांHया अतंराने जनेु पाणी बाहेर 

काढ;याची आLण नवीन पाणी खाचरात घे;याची MयवJथा करावी. पा;याची पातळी ५ सN.मी. पयOत ठेवावी. Cनळे भंुगेरे या �कडीचा 

�ादभुाDव 4दसनू आ>यास Cनय%ंणासाठP ि=वनोलफॉस २५ ट=के �वाह) ४० Tम.ल). �कंवा Uायझोफॉस ४० ट=के �वाह) १२.५ Tम.ल). 

�कंवा लॅXबडा सायहॅलोYीन ५ ट=के �वाह)  Tम.ल). �Cत १० Tलटर पा;यातनू फवारावे तसेच सुरळीतील अळीचा �ादभुाDव 4दसनू 

आ>यास �कडीHया Cनय%ंणासाठP शेतात पाणी बांधनू �पकावGन एक जाड दोर आडवा धGन ओढत \यावा Eयामुळे सुर]या पा;यात 

पडतील. नतंर एक ते दोन तासांनी शेतातील पाणी एका बाजलूा फोडून लावावे व सवD सुर]या एका 4ठकाणी जमा झा>यावर न^ट 

कराMयात व Eयानतंर शतेात नवीन पा;याची साठवण कर;याची MयवJथा करावी. 

?टप: पाऊसाची ती`ता कमी असताना फवारणी करावी तसेच पाऊसामaये कbटकनाशकाचे cावण पानांवGन वाहून जाव ूनये Xहणनू िJटकर 

cावणात Tमसळून फवारणी करावी. 

• भात �पक पनुDलागवडीनतंर एक म4ह\याने गरजेनसुार बेणणी आLण खुरपणी कGन भात �पकास फुटवे ये;याHया अवJथेत न% 

खताचा दसुरा हdता हे=टर) ८७ �कलो यeुरया या �माणात पाऊसाची ती`ता कमी असताना दे;यात यावा. 

नागल* 

(नाचणी) 

फुटवे अवNथा • नागल) �पक पनुDलागवडीनतंर एक म4ह\याने गरजेनसुार बेणणी आLण खुरपणी करावी. बेणणी के>यानतंर न% खताचा दसुरा हdता 

हे=टर) ८७ �कलो यeुरया या �माणात पाऊसाची ती`ता कमी असताना दे;यात यावा. 

आबंा  वाढ*ची 

अवNथा 

• १० वषाDवर)ल “हापसू” जातीHया आबंा झाडास CनयTमत व लवकर फळे धर;यासाठP कलमांHया वाढ)Hया �वJतारानसुार 

पॅ=लोhयUुाझोल (क>टार) हे वाढ Cनरोधक संजीवक दे;यात यावे. �Eयेक झाडाचा पवूD -पिkचम व दlFण – उEतर Mयास मोजनू 

Eयाची सरासर) काढून �Cत मीटर Mयासास ०.७५ nॅम पॅ=लोhयUुाझोल (३ Tम.ल). क>टार) oयावे. पॅ=लोhयUुाझोलची आवkयक मा%ा 

३ ते ५ Tलटर �ती झाड पा;यात Tमसळून १० ते १२ सN.मी. खोल असे सम अतंरावर २५ ते ३० खpडे माGन Eयात cावण 

सम�माणात ओतावे, नतंर खpड ेमातीने बजुवनू टाकावेत. पॅ=लोhयUुाझोल दे;यापवूq झाडाभोवती असलेले सवD तण काढून टाकावे. 

?टप: पाऊसाची ती`ता कमी असताना पॅ=लोhयUुाझोल oयावे. 

काज ू वाढ*ची 

अवNथा 

• काजHूया ४ वषाDवर)ल �ती कलमास  ४० �कलो शेणखत/4हरवळीचे खत, २ �कलो यeुरया, १.५ �कलो Tसगंल सुपर फोJफेट आLण 

५०० nॅम Xयरेुट ऑफ पोटश खते कलमाHया �वJताराHया थोडीशी आत बांगडी पsतीने चरात देवनू चर बजुवनू tयावा. वर 4दलेल) 

खताची मा%ा चार वषाDपेFा कमी वयाHया लागवडीस देताना प4ह>या वषq पाव पट, दसुuया वषq अधाD पट आLण Cतसuया वषq पाऊण 

पट या �माणे दे;यात यावी. ?टप: पाऊसाची ती`ता कमी असताना खते oयावीत. 



सपुार*  वाढ*ची 

अवNथा 

• सुपार)Hया ३ वषाDवर)ल �ती झाडास १० �कलो शणेखत, १२ �कलो 4हरवळीचे खत, १६० nॅम यeुरया, ५०० nॅम Tसगंल सुपर फोJफेट 

आLण १२५ nॅम Xयरेुट ऑफ पोटश खते झाडाHया बुaंया पासनू १ मीटर अतंरावर बांगडी पsतीने चरात देवनू चर बजुवनू tयावा. 

वर 4दलेल) खताची मा%ा तीन वषाDपेFा कमी वयाHया लागवडीस देताना प4ह>या वषq १/३ पट आLण दसुuया वषq २/३ पट या �माणे 

दे;यात यावी. 

• सुपार) तडक;याचे �माण कमी कर;यासाठP Tशफारस केले>या खतांबरोबर ६०० nॅम सvूम अ\नcMये (बोरोन ६० nॅम, Lझकं ३०० 

nॅम, मगनीज ६० nॅम, लोह १२० nॅम आLण कॉपर ३० nॅम) प4ह>या हdEयात जTमनीतनू दे;यात यावी.  

?टप: पाऊसाची ती`ता कमी असताना खते oयावीत. 

• सुपार)वर)ल कोळेरोगाHया Cनय%ंणासाठP ०.३ ट=के एTलएट (फॉTसट)ल एल ८० ट=के पा;यात Tमसळणार) पावडर ३ nॅम �ती १ 

Tलटर पा;यात) या बरुशीनाशकाचा Cतसरा हdता मुळावाटे दे;यात यावा. यासाठP सुपार) झाडाची अ\न घेणार) दोन मुळे Cनवडून 

Eयाची टोके कापनू tयावीत. वर)ल �माणे बरुशीनाशकाचे cावण तयार कGन �Eयेकb १०० Tम. ल). या �माणात दोन dलािJटक 

�पशMयात भGन कापलेल) मुळे �पशवीत MयविJथत बडुवनू �पशMया मुळाला बांधनू tयाMयात. �कंवा १ ट=का बोडwTमxणाची �कंवा 

०.३७५ ट=के कॉपर ऑि=स=लोराईड (३७.५ nॅम �Cत १० Tलटर पा;यात ) Cतसर) फवारणी करावी.  

?टप: पाऊसाची ती`ता कमी असताना फवारणी करावी तसेच पाऊसामaये बरुशीनाशकाचे cावण पानांवGन वाहून जाव ूनये Xहणनू िJटकर 

cावणात Tमसळून फवारणी करावी. 

नवीन 

फळबाग  

वाढ*ची 

अवNथा 

• पढु)ल दोन 4दवस वाuयाHया वेगामaये वाढ संभवत अस>याने नवीन लागवड केले>या कलमांना काठPचा आधार दयावा.  

भाजीपाला 

"पके  

वाढ*ची 

अवNथा 

• पढु)ल दोन 4दवस वाuयाचा वेग जाJत अस>याने भNडी, वांगी, टोमेटो, Tमरची इ. �पकांना भर दयावी आLण काठPचा आधार oयावा. 

• वेलवगqय भाजीपाला �पकामaये फुले ये;यास सुzवात झाल) अस>यास फळमाशीHया Cनय%ंणासाठP ‘Tमथाईल यजेुनोल’ �कंवा ‘}य-ु

लअुर’ रFक सापळे भाजीपाला Fे%ामaये जTमनीपासनू १ ते २ फूट उंचीवर �Cत हे=टर) ४ लावावेत.  

• काकडी, कारल), पडवळ, 4दधीभोपला, तांबडा भोपळा, दोडका इ.वेलवगqय भाजीपाला �पकांवर तांबड े भंु~याचा �ादभुाDव 4दसनू येत 

अस>यास Cनय%ंणासाठP डायमेथोएट ३० ट=के �वाह) १५ Tम.ल). मॅलेथीऑन ५० ट=के �वाह) २० Tम.ल). १० Tलटर पा;यात 

Tमसळून फवारणी करावी. 

?टप: पाऊसाची ती`ता कमी असताना फवारणी करावी तसेच पाऊसामaये कbटकनाशकाचे cावण पानांवGन वाहून जाव ूनये Xहणनू िJटकर 

cावणात Tमसळून फवारणी करावी. 

सदर कृ"ष स-ला पYZका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील [ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त] स�मतीGया �शफारशीवPन 

तयार कPन �साUरत कर^यात आल*. 

अ_धक मा?हतीसाठS नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अ_धकार* यांGयाशी संपक�  करावा 
 


