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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

@दनांक १७ ते २१ ऑगPट, २०१९ पयEत मQयम PवRपाIया पाऊसाची शLयता असनू आकाश ढगाळ राह*ल.  

@दनांक १६ ते २२ ऑगPट, २०१९ साठT क कण "वभागासाठT पज�Vयमानाचा "वPताWरत Xेणी अदंाज हा सामाVय राह*ल. 

"पक अवPथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे अवPथा  • पढु)ल पाच 2दवस ढगाळ वातावरण असनू पाउसाची उघडीप अस9याची श;यता अस<यामुळे पाणथळ भागात लावले<या भात 

�पकावर पाणी साठून रा2ह<यामुळे Aनळे भुंगेरे व सुरळीतील अळीचा �ादभुाBव हो9याची श;यता अस<याने �पकाचे सातCयाने Aनर)Dण 

कEन �कडीFया �ादभुाBवाकडे लD ठेवावे. खाचरातील पाणी जाHत काळ न साठवता २-३ 2दवसांFया अतंराने जनेु पाणी बाहेर 

काढ9याची आKण नवीन पाणी खाचरात घे9याची LयवHथा करावी. पा9याची पातळी ५ सM.मी. पयNत ठेवावी. Aनळे भंुगेरे या �कडीचा 

�ादभुाBव 2दसनू आ<यास Aनय%ंणासाठO ि;वनोलफॉस २५ ट;के �वाह) ४० Sम.ल). �कंवा Tायझोफॉस ४० ट;के �वाह) १२.५ Sम.ल). 

�कंवा लॅWबडा सायहॅलोXीन ५ ट;के �वाह)  Sम.ल). �Aत १० Sलटर पा9यातनू फवारावे तसेच सुरळीतील अळीचा �ादभुाBव 2दसनू 

आ<यास �कडीFया Aनय%ंणासाठO शेतात पाणी बांधनू �पकावEन एक जाड दोर आडवा धEन ओढत [यावा Cयामुळे सुर\या पा9यात 

पडतील. नतंर एक ते दोन तासांनी शेतातील पाणी एका बाजलूा फोडून लावावे व सवB सुर\या एका 2ठकाणी जमा झा<यावर न]ट 

कराLयात व Cयानतंर शतेात नवीन पा9याची साठवण कर9याची LयवHथा करावी. 

• भात �पक पनुBलागवडीनतंर एक म2ह[याने गरजेनसुार बेणणी आKण खुरपणी कEन भात �पकास फुटवे ये9याFया अवHथेत न% 

खताचा दसुरा ह^ता हे;टर) ८७ �कलो य_ुरया या �माणात दे9यात यावा. 

• पजB[यमान कमी अस<याने भात खाचरात पा9याची पातळी ५ सM.मी.पयNत ठेवावी. 

• ढगाळ वातावरण व पाउसाFया उघडझापीमुळे, भात �पकावर करपा रोगाचा �ादभुाBव हो9याची श;यता आहे, पानांवर 2ठपके तयार 

होऊन पाने करपनू रोपांची वाढ खुंटते. करपा रोगाचा �ादभुाBव 2दसनू आ<यास Aनय%ंणासाठO Tायसाय;लोझोल ७५ ट;के पा9यात 

Sमसळणार) भुकट) १० aॅम १० Sलटर पा9यात Sमसळून फवारावे. पढु)ल दोन फवार9या २१ 2दवसांFया अतंराने bयाLयात. 

नागल* 

(नाचणी) 

फुटवे अवPथा • नागल) �पक पनुBलागवडीनतंर एक म2ह[याने गरजेनसुार बेणणी आKण खुरपणी करावी. बेणणी के<यानतंर न% खताचा दसुरा ह^ता 

हे;टर) ८७ �कलो य_ुरया या �माणात दे9यात यावा. 

आबंा  वाढ*ची 

अवPथा 

• १० वषाBवर)ल “हापसू” जातीFया आबंा झाडास AनयSमत व लवकर फळे धर9यासाठO कलमांFया वाढ)Fया �वHतारानसुार 

पॅ;लोeयTुाझोल (क<टार) hया वाढ Aनरोधक संजीवकाची आळवणी पणूB कEन bयावी.   

नारळ  वाढ*ची 

अवPथा 

• नवीन लागवड केले<या नारळाFया रोपांना मातीची भर iयावी तसेच बाग तणमु;त ठेवावी.  

• नवीन लागवड केले<या रोपांवर कjब कुजLया रोगाचा �ादभुाBव हो9याची श;यता अस<याने १ ट;का बोडkSमlणाची फवारणी करावी. 

• ज[ुया नारळ बागेत सुकले<या झाव\या, वांझ पोयी, पालापाचोळा गोळा कEन बागेत HवFछता करावी तसेच अAत पाऊसामुळे कjब 

कुजLया रोगाचा �ादभुाBव हो9याची श;यता लDात घेता बागेचे Aनर)Dण कEन �ादभुाBव आढ\यास शMnयाकडील भागावर १ ट;का 

बोडkSमlणाची फवारणी करावी. 

भाजीपाला 

"पके  

फुलोरा 

अवPथा 

• वेलवगoय भाजीपाला �पकामpये फुले ये9यास सुqवात झाल) अस<यास फळमाशीFया Aनय%ंणासाठO ‘Sमथाईल यजेुनोल’ �कंवा ‘uय-ु

लअुर’ रDक सापळे भाजीपाला Dे%ामpये जSमनीपासनू १ ते २ फूट उंचीवर �Aत हे;टर) ४ लावावेत.  

• काकडी, कारल), पडवळ, दधुीभोपळा, तांबडा भोपळा, दोडका इ. वेलवगoय भाजीपाला �पकांवर तांबड ेभुंwयाचा �ादभुाBव 2दसनू येत 

अस<यास Aनय%ंणासाठO डायमेथोएट ३० ट;के �वाह) १५ Sम.ल). मॅलेथीऑन ५० ट;के �वाह) २० Sम.ल). १० Sलटर पा9यात 

Sमसळून फवारणी करावी. 



• वेलवगoय भाजीपाला Dे%ातील तणांची बेणणी करावी आKण �Aत गुंठा Dे%ास ७२० ते ८५० aॅम य_ुरया खताची मा%ा लागवडीनतंर ६० 

2दवसांनी दे9यात यावी. खताची मा%ा देताना वेलाFया बुpंयाजवळची माती भुसभशुीत कEन �पकांना भर दयावी. 

• भMडी �पक Dे%ात गरजेनसुार बेणणी कEन �Aत गुंठा Dे%ास ७२० aॅम य_ुरया खताची मा%ा लागवडीनतंर ६० 2दवसांनी दे9यात यावी. 

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�मतीIया �शफारशीवRन 

तयार कRन �साWरत कर`यात आल*. 

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


