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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला 

=दनांक १० त े१४ सNट�बर,२०१९ पयCत हलJया व मOयम PवQपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा=दत राह*ल तसेच 

वाLयाGया वेगामOये वाढ संभवत.े 

=दनांक ६ त े१२ सNट�बर,२०१९ साठT क कण "वभागासाठT पज�Uयमानाचा "वPताVरत Wेणी अंदाज हा सामाUयपेKा जाPत राह*ल. 
"पक अवPथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* ते 

फुलोरा 

अवPथा  

• भात �पक पोटर) अव0थेत अस3याने भात खाचरात पा5याची पातळी ५ ते १० स8.मी.पय9त :नयं$%त करावी. 

• हळवे भात �पक फुलो<या अव0थेत अस3याने न% खताची :तसर) मा%ा ४३ �कलो यु=रया �ती हे>टर या �माणात पाऊसाचा 

अंदाज घेवून Dयावा. 

• आFGतेत होणा<या वाढ)मुळे भात �पकावर कडा करपा Iया जीवाणूजJय रोगाचा �ादभुाGव हो5याची श>यता आहे. कडा करपा 

रोगामुळे पानांचे श8डे आLण कडा �पवळसर रंगाMया होतात व रोगN0त रोपांची पाने कडेकडून मOय PशरेMया Qदशेने करपतात. 

सकाळMया वेळेस पानांMया खालMया बाजूला दधुाळ रंगाचे दव$बदं ूसाचलेले Qदसनू येते. रोगाचा �ादभुाGव Qदसनू येत अस3यास 

:नयं%णासाठT 0टेUटोसाय>ल)न ५ Nॅम आLण कॉपर ऑि>स>लोराईड २५ Nॅम �ती १० Pलटर पा5यामOये Pमसळून एक$%त 

फवारणी करावी. पुढ)ल दोन फवार5या १५ QदवसांMया अंतराने [या\यात. (सदर बुरशीनाशके लेबल >लेम नाह)त). 

• पाऊसाची उघडीप आLण ढगाळ हवामानामळेु भात �पकावर खोड �कडीचा आLण पाने गंुडाळणार) अळीचा �ादभुाGव हो5याची 

श>यता अस3याने �ादभुाGव Qदसनू आ3यास �कडीMया :नयं%णासाठT कार`याप हायaो>लोराईड ४ जी कbटकनाशक २१.८ �क.Nॅ. 

�ती हे>टर) या �माणात जPमनीत पुरेशी ओल असताना दे5यात यावे.  

नारळ  - • पाच वषाGवर)ल नारळाMया �:त झाडास ७५० Nॅम यु=रया व ६६७ Nॅम eयुरेट ऑफ पोटॅश असा खताचा दसुरा हUता पाऊसाची 

तीfता कमी असताना दे5यात यावा. 

• नवीन लागवड केले3या रोपावंर अ:त पाऊसामळेु कgब कुज\या रोगाचा �ादभुाGव हो5याची श>यता अस3याने १ ट>का 

बोडhPमiणाची फवारणी करावी. 

• जुJया नारळ बागेत सुकले3या झावjया, वांझ पोयी, पालापाचोळा गोळा कkन बागेत 0वMछता करावी तसेच अ:त पाऊसामुळे 

कgब कुज\या रोगाचा �ादभुाGव हो5याची श>यता लmात घेता बागेचे :नर)mण कkन �ादभुाGव आढjयास श8nयाकडील भागावर 

१ ट>का बोडhPमiणाची फवारणी करावी. 

[चकू  फलधारणा  • हवेतील वाढले3या आFGतेमुळे 'चकूमOये बुरशीजJय रोगाचा �ादभुाGव हो5याची श>यता आहे आLण oयामळेु 'चकूची  फळगळ 

हो5याची श>यता आहे. फळगळीMया :नयं%णासाठT १ ट>का बोडhPमiणाची फवारणी करावी. 

• ट*प: फवारणी ३ ते ४ तासांची पाऊसाची उघडीप असताना करावी. 

सदर कृ"ष स-ला प]^का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील _ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तa स�मतीGया 

�शफारशीवQन तयार कQन �साVरत करbयात आल*. 

अ[धक मा=हतीसाठT नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अ[धकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


