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हवामान पूवा�नुमान कृ"ष स-ला  
?दनांक ७ ते ११ सPट�बर,२०१९ पयEत हलLया व मQयम RवSपाIया पाऊसाची शLयता असनू आकाश मेघाIछा?दत राह*ल.  

?दनांक ६ ते १२ सPट�बर,२०१९ साठT क कण "वभागासाठT पज�Vयमानाचा "वRताWरत Xेणी अदंाज हा सामाVयपेMा जाRत राह*ल. 

"पक अवRथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* ते 

फुलोरा 

अवRथा  

• 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)मळेु पोटर) अव0थेत असले3या :नमगरIया व गरIया भात �पकावर आभासमय काजळी या बुरशीजLय 

रोगाचा �ादभुाGव हो5याची श>यता आहे. या रोगामळेु भाताMया लNबीतील दा5याचे Oपांतर काळसर PहरIया रंगाMया मखमल) 

गाठRमSये होते. रोगाMया :नयं%णासाठR �पक पोटर) अव0थेMया शवेटMया टTTयात असताना हे>झाकोनाझोल ५ ट>के �वाह) 

बुरशीनाशकाची १० Vम.ल). �ती १० Vलटर पा5यातून फवारणी करावी. 

काजू  पालवी • अ:त पाउसामुळे आFGतेत वाढ सभंवत अस3याने तसेच कमी सूयG�काश यामुळे फायटोTथोरा रोगकारक बुरशीला पोषक 

वातावरण :नमाGण हो5याची श>यता अस3याने काजू झाडाची पाने �पवळी पडून पानगळ आXण फाDंयाची मर Pदसनू ये5याची 

श>यता अस3याने बुरशीMया :नयं%णासाठR रोगY0त पाने गोळा कZन न[ट करावीत, रोगट फांDया कापून काढाIयात 

कापले3या भागावर बोड\पे0ट लावावीत. अशा �कारे बागेची 0वMछता के3यावर मेटॅल>झील ८ ट>के + मॅLकोझेब ६४ ट>के 

या संयु>त बुरशीनाशकाची २० Yॅम �ती १० Vलटर पा5यात Vमसळून सपूंणG झाडावर फवारणी करावी. 

नारळ  - • पाच वषाGवर)ल नारळाMया �:त झाडास ७५० Yॅम यु=रया व ६६७ Yॅम `युरेट ऑफ पोटॅश असा खताचा दसुरा हTता पाऊसाची 

तीaता कमी असताना दे5यात यावा. 

• नवीन लागवड केले3या रोपावंर अ:त पाऊसामळेु कNब कुजIया रोगाचा �ादभुाGव हो5याची श>यता अस3याने १ ट>का 

बोड\Vमbणाची फवारणी करावी. 

• जुLया नारळ बागेत सुकले3या झावcया, वांझ पोयी, पालापाचोळा गोळा कZन बागेत 0वMछता करावी तसेच अ:त पाऊसामुळे 

कNब कुजIया रोगाचा �ादभुाGव हो5याची श>यता लdात घेता बागेचे :नर)dण कZन �ादभुाGव आढcयास श8eयाकडील भागावर 

१ ट>का बोड\Vमbणाची फवारणी करावी. 

भाजीपाला 

"पके  

फलधारणा • वागंी �पकावर श8डा व फळे पोखरणा<या अळीचा �ादभुाGव Pदसनू आ3यास �कडY0त श8ड ेव फळे जमा कZन न[ट करावीत व 

फेनIहलरेट १० Vमल) १० Vलटर पा5यात Vमसळून फवारणी करावी.  

• ट*प: फवारणी ३ ते ४ तासाचंी 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�मतीIया 

�शफारशीवSन तयार कSन �साWरत करbयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठT नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अ0धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 

 


