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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला 

<दनांक १० त े१४ सMट�बर,२०१९ पयCत हलJया व मNयम OवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा<दत राह*ल.  

<दनांक ६ त े१२ सMट�बर,२०१९ साठQ क कण "वभागासाठQ पज�Sयमानाचा "वOताTरत Uेणी अंदाज हा सामाSयपेKा जाOत राह*ल. 
"पक अवOथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* ते 

फुलोरा 

अवOथा  

• भात �पक पोटर) अव4थेत अस7याने भात खाचरात पा9याची पातळी ५ ते १० स<.मी.पय=त >नयं$%त करावी. 

• हळवे भात �पक फुलो@या अव4थेत अस7याने न% खताची >तसर) मा%ा ४३ �कलो युAरया �ती हेBटर या �माणात पाऊसाचा 

अंदाज घेवून Hयावा. 

• आIJतेत होणा@या वाढ)मुळे भात �पकावर कडा करपा Lया जीवाणूजMय रोगाचा �ादभुाJव हो9याची शBयता आहे. कडा करपा 

रोगामुळे पानांचे श<डे आOण कडा �पवळसर रंगाPया होतात व रोगQ4त रोपांची पाने कडेकडून मRय SशरेPया Tदशेने करपतात. 

सकाळPया वेळेस पानांPया खालPया बाजूला दधुाळ रंगाचे दव$बदं ूसाचलेले Tदसनू येते. रोगाचा �ादभुाJव Tदसनू येत अस7यास 

>नयं%णासाठW 4टेXटोसायBल)न ५ Qॅम आOण कॉपर ऑिBसBलोराईड २५ Qॅम �ती १० Sलटर पा9यामRये Sमसळून एक$%त 

फवारणी करावी. पुढ)ल दोन फवार9या १५ TदवसांPया अंतराने ^या_यात. (सदर बुरशीनाशके लेबल Bलेम नाह)त). 

• पाऊसाची उघडीप आOण ढगाळ हवामानामळेु भात �पकावर खोड �कडीचा आOण पाने गंुडाळणार) अळीचा �ादभुाJव हो9याची 

शBयता अस7याने �ादभुाJव Tदसनू आ7यास �कडीPया >नयं%णासाठW कारbयाप हायcोBलोराईड ४ जी कdटकनाशक २१.८ �क.Qॅ. 

�ती हेBटर) या �माणात जSमनीत पुरेशी ओल असताना दे9यात यावे.  

काजू  पालवी • अ>त पाउसामुळे आIJतेत वाढ सभंवत अस7याने तसेच कमी सूयJ�काश यामुळे फायटोXथोरा रोगकारक बुरशीला पोषक 

वातावरण >नमाJण हो9याची शBयता अस7याने काजू झाडाची पाने �पवळी पडून पानगळ आOण फाHंयाची मर Tदसनू ये9याची 

शBयता अस7याने बुरशीPया >नयं%णासाठW रोगQ4त पाने गोळा कgन नhट करावीत, रोगट फांHया कापून काढा_यात 

कापले7या भागावर बोडiपे4ट लावावीत. अशा �कारे बागेची 4वPछता के7यावर मेटॅलBझील ८ टBके + मॅMकोझेब ६४ टBके 

या संयुBत बुरशीनाशकाची २० Qॅम �ती १० Sलटर पा9यात Sमसळून सपूंणJ झाडावर फवारणी करावी. 

नारळ  - • पाच वषाJवर)ल नारळाPया �>त झाडास ७५० Qॅम युAरया व ६६७ Qॅम lयुरेट ऑफ पोटॅश असा खताचा दसुरा हXता पाऊसाची 

तीmता कमी असताना दे9यात यावा. 

• नवीन लागवड केले7या रोपावंर अ>त पाऊसामळेु कnब कुज_या रोगाचा �ादभुाJव हो9याची शBयता अस7याने १ टBका 

बोडiSमoणाची फवारणी करावी. 

• जुMया नारळ बागेत सुकले7या झावpया, वांझ पोयी, पालापाचोळा गोळा कgन बागेत 4वPछता करावी तसेच अ>त पाऊसामुळे 

कnब कुज_या रोगाचा �ादभुाJव हो9याची शBयता लqात घेता बागेचे >नर)qण कgन �ादभुाJव आढpयास श<rयाकडील भागावर 

१ टBका बोडiSमoणाची फवारणी करावी. 

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

सदर कृ"ष स-ला पZ[का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील \ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त^ स�मतीGया 

�शफारशीवPन तयार कPन �साTरत कर_यात आल*. 
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