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हवामान पूवा�नुमान कृ"ष स-ला 

>दनांक २१ ते २५ ऑगNट २०१९ पयDत हलJया NवOपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश ढगाळ रा>हल.  

>दनांक १६ ते २२ ऑगNट, २०१९ साठQ क कण "वभागासाठQ पज�Sयमानाचा "वNताTरत Uेणी अंदाज हा सामाSयपेKा कमी राह*ल. 

"पक अवNथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे 

अवNथा  

• पज45यमान कमी अस7याने भात खाचरात पा:याची पातळी ५ स<.मी.पय=त ठेवावी. 

• भात �पक पुन4लागवडीनंतर एक म@ह5याने गरजेनुसार बेणणी आDण खुरपणी कEन भात �पकास फुटवे ये:याGया अवHथेत 

न% खताचा दसुरा हJता हेKटर) ८७ �कलो युLरया या �माणात दे:यात यावा. 

• पुढ)ल पाच @दवस ढगाळ वातावरण असनू पाउसाची उघडीप अस:याची शKयता अस7यामळेु पाणथळ भागात लावले7या भात 

�पकावर पाणी साठून रा@ह7यामळेु Qनळे भुगेंरेचा �ादभुा4व हो:याची शKयता अस7याने �पकाचे सातRयाने Qनर)Sण कEन 

�कडीGया �ादभुा4वाकड े लS ठेवावे. खाचरातील पाणी जाHत काळ न साठवता २-३ @दवसांGया अंतराने जुने पाणी बाहेर 

काढ:याची आDण नवीन पाणी खाचरात घे:याची TयवHथा करावी. पा:याची पातळी ५ स<.मी. पय=त ठेवावी. Qनळे भंुगेरे या 

�कडीचा �ादभुा4व @दसनू आ7यास Qनयं%णासाठU िKवनोलफॉस २५ टKके �वाह) ४० Xम.ल). �कंवा Yायझोफॉस ४० टKके �वाह) 

१२.५ Xम.ल). �कंवा लॅ\बडा सायहॅलो]ीन ५ टKके �वाह) ५ Xम.ल). �Qत १० Xलटर पा:यातून फवारावे. 

आंबा 

 

पालवी  • वाढRया तापमानामळेु आं^याला पालवी फुट:यासाठU पोषक वातावरण तयार होत असून पालवीचे �कडी आDण रोगापंासून 

पासनू संरSण कर:यासाठU लॅ\बडा सायहॅलो]ीन ५ टKके �वाह) ६ Xम.ल). �कंवा िKवनोलफॉस २५ टKके �वाह) २५ Xम.ल). 

+ बा�वHट)न २० `ॅम �Qत १० Xलटर पा:यात Xमसळून फवारणी करावी.  

Xचकू  फलधारणा  • 'चकूमaये बुरशीज5य रोगामुळे फळगळ होत अस7याने Qनयं%णासाठU १ टKका बोडbXमcणाची फवारणी करावी. 

• 'चकूGया १ वषा4Gया �ती कलमास ५ �कलो शेणखत, १५० `ॅम युLरया, ४५० `ॅम Xसगंल सुपर फोHफेट आDण १५० `ॅम 

\युरेट ऑफ पोटश खतांचा प@हला हJता कलमाGया �वHताराGया थोडीशी आत बागंडी पdतीने चरात देवून चर बुजवून 

eयावा. प@ह7या वषf @दले7या खताGया मा%ेGया दसुgया वषf दJुपट, Qतसgया वषf QतJपट या �माणे वाढवून २० वषा4 पय=त 

२० पात खताचा हJता hयावा. २० वषा4नंतर �ती कलमास १०० �कलो शणेखत, ३ �कलो युLरया, ९ �कलो Xसगंल सुपर 

फोHफेट आDण ३ �कलो \युरेट ऑफ पोटश खतांचा प@हला हJता दे:यात यावा. 

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

�शफारशीवOन तयार कOन �साTरत कर^यात आल*. 

अXधक मा>हतीसाठQ नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अXधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


