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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला 

>दनांक १७ त े२१ ऑगNट २०१९ पयCत हलJया व मOयम NवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू वाLयाचा वेगात वाढ सभंवत.े  

>दनांक १६ त े२२ ऑगNट, २०१९ साठS क कण "वभागासाठS पज�Tयमानाचा "वNताUरत Vेणी अंदाज हा सामाTय राह*ल. 
"पक अवNथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे अवNथा  • पढु)ल पाच 5दवस ढगाळ वातावरण असनू पाउसाची उघडीप अस<याची श=यता अस>यामुळे पाणथळ भागात लावले>या भात 

�पकावर पाणी साठून रा5ह>यामुळे Cनळे भुंगेरे व सुरळीतील अळीचा �ादभुाDव हो<याची श=यता अस>याने �पकाचे सातEयाने Cनर)Fण 

कGन �कडीHया �ादभुाDवाकडे लF ठेवावे. खाचरातील पाणी जाJत काळ न साठवता २-३ 5दवसांHया अतंराने जनेु पाणी बाहेर 

काढ<याची आLण नवीन पाणी खाचरात घे<याची MयवJथा करावी. पा<याची पातळी ५ सN.मी. पयOत ठेवावी. Cनळे भंुगेरे या �कडीचा 

�ादभुाDव 5दसनू आ>यास Cनय%ंणासाठP ि=वनोलफॉस २५ ट=के �वाह) ४० Tम.ल). �कंवा Uायझोफॉस ४० ट=के �वाह) १२.५ Tम.ल). 

�कंवा लॅXबडा सायहॅलोYीन ५ ट=के �वाह)  Tम.ल). �Cत १० Tलटर पा<यातनू फवारावे तसेच सुरळीतील अळीचा �ादभुाDव 5दसनू 

आ>यास �कडीHया Cनय%ंणासाठP शेतात पाणी बांधनू �पकावGन एक जाड दोर आडवा धGन ओढत \यावा Eयामुळे सुर]या पा<यात 

पडतील. नतंर एक ते दोन तासांनी शेतातील पाणी एका बाजलूा फोडून लावावे व सवD सुर]या एका 5ठकाणी जमा झा>यावर न^ट 

कराMयात व Eयानतंर शतेात नवीन पा<याची साठवण कर<याची MयवJथा करावी. 

• भात �पक पनुDलागवडीनतंर एक म5ह\याने गरजेनसुार बेणणी आLण खुरपणी कGन भात �पकास फुटवे ये<याHया अवJथेत न% 

खताचा दसुरा ह_ता हे=टर) ८७ �कलो यु̀ रया या �माणात दे<यात यावा. 

• पजD\यमान कमी अस>याने भात खाचरात पा<याची पातळी ५ सN.मी.पयOत ठेवावी. 

आबंा  वाढ*ची 

अवNथा 

• १० वषाDवर)ल “हापसू” जातीHया आबंा झाडास CनयTमत व लवकर फळे धर<यासाठP कलमांHया वाढ)Hया �वJतारानसुार 

पॅ=लोcयUुाझोल (क>टार) fया वाढ Cनरोधक संजीवकाची आळवणी पणूD कGन gयावी.   

नारळ  वाढ*ची 

अवNथा 

• नवीन लागवड केले>या नारळाHया रोपांना मातीची भर hयावी तसेच बाग तणमु=त ठेवावी.  

• नवीन लागवड केले>या रोपांवर कiब कुजMया रोगाचा �ादभुाDव हो<याची श=यता अस>याने १ ट=का बोडjTमkणाची फवारणी करावी. 

• ज\ुया नारळ बागेत सुकले>या झाव]या, वांझ पोयी, पालापाचोळा गोळा कGन बागेत JवHछता करावी तसेच अCत पाऊसामुळे कiब 

कुजMया रोगाचा �ादभुाDव हो<याची श=यता लFात घेता बागेचे Cनर)Fण कGन �ादभुाDव आढ]यास शNnयाकडील भागावर १ ट=का 

बोडjTमkणाची फवारणी करावी. 

Yचकू  फलधारणा  • 'चकूवर)ल बरुशीज\य रोगामुळे होणाoया फळगळीHया Cनय%ंणासाठP कर<यात येणार) १ ट=का बोडjTमkणाची Cतसर) फवारणी करावी. 

• 'चकूHया १ वषाDHया �ती कलमास ५ �कलो शणेखत, १५० pॅम यु̀ रया, ४५० pॅम Tसगंल सुपर फोJफेट आLण १५० pॅम Xयरेुट ऑफ 

पोटश खतांचा प5हला ह_ता कलमाHया �वJताराHया थोडीशी आत बांगडी पqतीने चरात देवनू चर बजुवनू gयावा. प5ह>या वषr 

5दले>या खताHया मा%ेHया दसुoया वषr द_ुपट , Cतसoया वषr Cत_पट या �माणे वाढवनू २० वषाD पयOत २० पात खताचा ह_ता 

hयावा. २० वषाDनतंर �ती कलमास १०० �कलो शेणखत, ३ �कलो यु̀ रया, ९ �कलो Tसगंल सुपर फोJफेट आLण ३ �कलो Xयरेुट ऑफ 

पोटश खतांचा प5हला ह_ता दे<यात यावा. 

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

तयार कPन �साUरत कर_यात आल*. 

अYधक मा>हतीसाठS नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अYधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 



 


