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हवामान पूवा�नुमान कृ"ष स-ला  
?दनांक १८ ते २२ सPट�बर,२०१९ पयDत मQयम RवSपाIया पाऊसाची शLयता तसेच कमाल तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश मेघाIछा?दत राह*ल. 

?दनांक २० ते २६ सPट�बर,२०१९ साठV क कण "वभागासाठV पज�Wयमानाचा "वRताXरत Yेणी अदंाज हा सामाWयपेMा जाRत राह*ल. 

"पक अवRथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* त े

फुलोरा 

अवRथा  

• भात �पक पोटर) त ेफुलोरा अव3थेत अस5याने भात खाचरात पा7याची पातळी ५ ते १० स:.मी.पय;त <नय$ं%त करावी. 

• <नमगरवे भात �पक फुलो=या अव3थेत अस5याने न% खताची <तसर) मा%ा ४३ �कलो य>ुरया �ती हे@टर या �माणात पाऊसाचा अंदाज 

घेवनू दे7यात यावी. 

• पाउसाची उघडझाप व ढगाळ वातावरणामुळे पाणथळ भागात लावले5या भात �पकावर पाणी साठून राJह5यामुळे <नळे भुंगेरे व सुरळीतील 

अळीचा �ादभुाKव हो7याची श@यता अस5याने �पकाचे सातLयाने <नर)Mण कNन �कडीOया �ादभुाKवाकड ेलM ठेवावे. खाचरात पाणी जा3त 

काळ न साठता २-३ JदवसांOया अंतराने फोडून लावावे व नवीन पाणी साठव7याची Pयव3था करावी. <नळे भंुगेरेचा �ादभुाKव Jदसनू आ5यास 

<नयं%णासाठQ ि@वनोलफॉस २५ ट@के �वाह) ४० Tम.ल). �कंवा Uायझोफॉस ४० ट@के �वाह) १२.५ Tम.ल). �कंवा  लॅWबडा सायहॅलोYीन ५ 

ट@के �वाह) ५ Tम.ल). �<त १० Tलटर पा7यातनू फवारावे तसेच सुरळीतील अळीचा �ादभुाKव Jदसनू आ5यास �कडीOया <नयं%णासाठQ शतेात 

पाणी बांधून �पकावNन एक जड दोर आडवा धNन ओढत \यावा Lयामुळे सरु]या पा7यात पडतील. नतंर एक त ेदोन तासांनी शेतातील 

पाणी एका बाजूला फोडून लावावे व सवK सुर]या एका Jठकाणी जमा झा5यावर न^ट कराPयात. 

• पुढ)ल पाच Jदवस पाउसाची उघडझाप असून ढगाळ वातावरण अस7याची श@यता अस5यामुळे पाणी साचून राहणा=या भात खाचरात तसेच 

जेथे घ_ लागवड आ`ण न% खताची अवाजवी मा%ा Jदल) असले5या Mे%ात तप�कर) तडुतaुयांचा �ादभुाKव हो7याची श@यता आहे. �पकाचे 

तप�कर) तडुतaुयांचा �ादभुाKवावर सातLयाने लM ठेवावे. जर रोपाOया चुडात ५ त े १० तडुतडुे आढळ5यास ॲTसफेट ७५ ट@के पा7यात 

�वरघळणार) भुकट) २.२५ cॅम �कंवा �फ�ो<नल ५ ट@के �वाह) २ Tम.ल). �कंवा इTमडा@ लो��ड १७.८ ट@के �वाह) ०.२ Tम.ल) �<त Tलटर 

पा7यातनू भात �पकावर फवारावे. तसेच खाचरात पाणी जा3त काळ न साठता फोडून लावावे व नवीन पाणी साठव7याची Pयव3था करावी. 

Jटप : फवारणी करताना कfटकनाशक चुडाOया बुgंयावर पडले याची दMता hयावी. 

आंबा 

 

पालवी • वाढLया तापमानामुळे आंiयाला पालवी फुट7यासाठQ पोषक वातावरण अस5याने कोव]या पालवीचे तडुतaुयापासून पासून संरMण 

कर7यासाठQ  ड5ेटामेYीन २.८ ट@के �वाह) ९ Tम. ल). �<त १० Tलटर पा7यात Tमसळून फवारणी करावी. 

काजू  पालवी • वाढLया तापमानामुळे काजूला नवीन पालवी फुट7यासाठQ पोषक वातावरण अस5याने पालवीचे ढेक7या व फुल�कडी पासून सरंMण 

कर7यासाठQ नवीन पालवी फुट7याOया वेळी मोनोjोटोफॉस ३६ ट@के �वाह) १५ Tम.ल). �कंवा लॅWबडा सायहॅलोYीन ५ ट@के �वाह) ६ 

Tम.ल). �<त १० Tलटर पा7यात Tमसळून फवारणी करावी. 

नारळ  - • नारळातील ग:डाभुगंा या �कडीOया <नयं%णासाठQ बागेमgये शेणखताOया खaयात दर दोन मJह\यांनी @लोरोपायर)फॉस २० Tम.ल). �<त १० 

Tलटर पा7यात Tमसळून फवारावे. काडीकचरा वेचून नारळाची बाग 3वOछ ठेवावी.   

भाजीपाला "पके  फलधारणा • ढगाळ वातावरण व आlKतेमुळे वेलवगmय भाजीपाला �पकांमgये केवडा रोगाचा �ादभुाKव हो7याची श@यता अस5याने रोगाचा �ादभुाKव Jदसनू 

आ5यास <नयं%णासाठQ रोगc3त पाने काढून न^ट करावीत व मॅ\कोझेब �कंवा झायनेब २.५ cॅम �<त Tलटर या �माणात १० त े १५ 

JदवसांOया अंतराने फवारणी करावी. 

• 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 तb स�मतीIया �शफारशीवSन तयार कSन 

�साXरत करcयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठV नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महाराde शासनाचे कृषी अ0धकार* यांIयाशी सपंक�  करावा 

 


