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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.  

=दनांक ६ त े१२ सNट�बर,२०१९ साठR क कण "वभागासाठR पज�Tयमानाचा "वPताUरत Vेणी अंदाज हा सामाTयपेKा जाPत राह*ल. 
"पक अवPथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* त े

फुलोरा 

अवPथा  

• भात �पक पोटर) अव1थेत अस4याने भात खाचरात पा6याची पातळी ५ ते १० स9.मी.पय:त ;नय$ं%त करावी. 

• हळवे भात �पक फुलो=या अव1थेत अस4याने न% खताची ;तसर) मा%ा ४३ �कलो य>ुरया �ती हे?टर या �माणात पाऊसाचा अंदाज घेवनू Eयावा. 

• आFGतेत होणा=या वाढ)मुळे पोटर) अव1थेत असले4या ;नमगरIया व गरIया भात �पकावर आभासमय काजळी या बुरशीजLय रोगाचा �ादभुाGव 

हो6याची श?यता आहे. या रोगामुळे भाताMया लNबीतील दा6याचे Oपांतर काळसर PहरIया रंगाMया मखमल) गाठRमSये होत.े रोगाMया ;नयं%णासाठR 

�पक पोटर) अव1थेMया शवेटMया टTTयात असताना हे?झाकोनाझोल ५ ट?के �वाह) बुरशीनाशकाची १० Vम.ल). �ती १० Vलटर पा6यातनू फवारणी 

करावी. 

• आFGतेत होणा=या वाढ)मुळे भात �पकावर कडा करपा Wया जीवाणजूLय रोगाचा �ादभुाGव हो6याची श?यता आहे. कडा करपा रोगामुळे पानांचे श9ड े

आXण कडा �पवळसर रंगाMया होतात व रोगY1त रोपांची पाने कडेकडून मSय VशरेMया Pदशनेे करपतात. सकाळMया वेळेस पानांMया खालMया 

बाजूला दधुाळ रंगाचे दव$बदं ू साचलेले Pदसनू येत.े रोगाचा �ादभुाGव Pदसनू येत अस4यास ;नयं%णासाठR 1टेTटोसाय?ल)न ५ Yॅम आXण कॉपर 

ऑि?स?लोराईड २५ Yॅम �ती १० Vलटर पा6यामSये Vमसळून एक$%त फवारणी करावी. पुढ)ल दोन फवार6या १५ PदवसांMया अंतराने _याIयात. 

(सदर बरुशीनाशके लेबल ?लेम नाह)त). 

काजू  पालवी • अ;त पाउसामुळे आFGतेत वाढ संभवत अस4याने तसेच कमी सूयG�काश यामुळे फायटोTथोरा रोगकारक बरुशीला पोषक वातावरण ;नमाGण हो6याची 

श?यता अस4याने काजू झाडाची पाने �पवळी पडून पानगळ आXण फांEयाची मर Pदसून ये6याची श?यता अस4याने बरुशीMया ;नयं%णासाठR 

रोगY1त पाने गोळा कcन नdट करावीत, रोगट फांEया कापनू काढाIयात कापले4या भागावर बोडeपे1ट लावावीत. अशा �कारे बागेची 1वMछता 

के4यावर मेटॅल?झील ८ ट?के + मॅLकोझेब ६४ ट?के या संयु?त बरुशीनाशकाची २० Yॅम �ती १० Vलटर पा6यात Vमसळून सपंूणG झाडावर फवारणी 

करावी. 

नारळ  - • पाच वषाGवर)ल नारळाMया �;त झाडास ७५० Yॅम यु>रया व ६६७ Yॅम hयरेुट ऑफ पोटॅश असा खताचा दसुरा हTता पाऊसाची तीiता कमी असताना 

दे6यात यावा. 

• नवीन लागवड केले4या रोपांवर अ;त पाऊसामुळे कNब कुजIया रोगाचा �ादभुाGव हो6याची श?यता अस4याने १ ट?का बोडeVमjणाची फवारणी 

करावी. 

• जुLया नारळ बागेत सुकले4या झावkया, वांझ पोयी, पालापाचोळा गोळा कcन बागेत 1वMछता करावी तसेच अ;त पाऊसामुळे कNब कुजIया रोगाचा 

�ादभुाGव हो6याची श?यता लlात घेता बागेचे ;नर)lण कcन �ादभुाGव आढkयास श9mयाकडील भागावर १ ट?का बोडeVमjणाची फवारणी करावी. 

भाजीपाला 

"पके  

फलधारणा • वांगी �पकावर श9डा व फळे पोखरणा=या अळीचा �ादभुाGव Pदसनू आ4यास �कडY1त श9ड ेव फळे जमा कcन नdट करावीत व फेनIहलरेट १० Vमल) 

१० Vलटर पा6यात Vमसळून फवारणी करावी.  

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

सदर कृ"ष स-ला प[\का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील ]ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त_ स�मतीGया �शफारशीवQन तयार कQन 

�साUरत कर`यात आल*. 

अaधक मा=हतीसाठR नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अaधकार* यांGयाशी सपंक�  करावा 

 


