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हवामान पवूा�नुमान कृ"ष स-ला 
=दनांक १४ ते १७ सMट�बर,२०१९ पयCत मNयम ते जाOत OवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा=दत राह*ल. 

=दनांक १३ ते १९ सMट�बर,२०१९ साठQ क कण "वभागासाठQ पज�Sयमानाचा "वOताTरत Uेणी अदंाज हा सामाSयपेKा जाOत राह*ल. 
"पक अवOथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* त े

फुलोरा 

अवOथा  

• भात �पक पोटर) त ेफुलोरा अव2थेत अस4याने भात खाचरात पा6याची पातळी ५ ते १० स9.मी.पय:त ;नय$ं%त करावी. 

• हळवे भात �पक फुलो=या अव2थेत अस4याने न% खताची ;तसर) मा%ा ४३ �कलो यु>रया �ती हे?टर या �माणात पाऊसाचा अंदाज घेवनू 

दे6यात यावी. 

आंबा 

 

पालवी • वाढFया तापमानामुळे आंHयाला पालवी फुट6यासाठJ पोषक वातावरण तयार होत अस4याने पालवीचे �कडी आKण रोगांपासून पासून सरंLण 

कर6यासाठJ लॅNबडा सायहॅलोPीन ५ ट?के �वाह) ६ Qम.ल). �कंवा ि?वनोलफॉस २५ ट?के �वाह) २५ Qम.ल). + बा�व2ट)न २० Uॅम  �;त १० 

Qलटर पा6यात Qमसळून फवारणी करावी.  

नारळ  - • पाच वषाVवर)ल नारळाWया �;त झाडास ७५० Uॅम यु>रया व ६६७ Uॅम Nयरेुट ऑफ पोटॅश असा खताचा दसुरा हZता पाऊसाची ती[ता कमी 

असताना दे6यात यावा. 

• नवीन लागवड केले4या रोपांवर अ;त पाऊसामुळे क\ब कुज]या रोगाचा �ादभुाVव हो6याची श?यता अस4याने १ ट?का बोड^Qम_णाची फवारणी 

करावी. 

भाजीपाला "पके  फलधारणा • ढगाळ वातावरण व आ V̀तमेुळे वेलवगaय भाजीपाला �पकांमbये केवडा रोगाचा �ादभुाVव हो6याची श?यता अस4याने रोगाचा �ादभुाVव cदसनू 

आ4यास ;नयं%णासाठJ रोगU2त पाने काढून नdट करावीत व मॅeकोझेब �कंवा झायनेब २.५ Uॅम �;त Qलटर या �माणात १० ते १५ cदवसांWया 

अंतराने फवारणी करावी. 

फळबाग 

रोपवा=टका  

-- • बुरशीजeयरोगाWया �;तबंधासाठJ फळबाग रोपवाcटकेतील कलमांना ०.२% काबgeडाKझम २ Uॅम �;त Qलटर पा6यात Qमसळून �;त रोपाWया 

�पशवीत ५० Qम. ल). बुरशीनाशकाचे `ावण ओतावे.   

दभुती जनावरे/ 

शेYया/ 

कुकुटपालन 

-- • iॉयलर पLांना पcहले तीन आठवडे पLाWया वजनानसुार iॉयलर 2टाटVर व पुढ)ल चार- सहा आठवjयांपय:त iॉयलर �फ;नशर खाkय kयावे.  

• 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 �शफारशीवPन तयार कPन 

�साTरत कर`यात आल*. 

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

 


