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हवामान पूवा�नुमान कृ"ष स-ला  
@दनांक २१ ते २३ व २५ सPट�बर,२०१९ पयFत मQयम RवSपाIया पाऊसाची शLयता असनू आकाश मेघाIछा@दत राह*ल. 

@दनांक २० ते २६ सPट�बर,२०१९ साठT क कण "वभागासाठT पज�Vयमानाचा "वRताWरत Xेणी अदंाज हा सामाVयपेMा जाRत राह*ल. 

सामाVय फरक वनRपती Zनद[शांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-`यामQये वनRपती Zनद[शांक मQयम RवSपाचा आ�ण �मा�णत पज�Vयमान Zनद[शांक (SPI) नसुार 

ओलावा िRथती दश�"वeयात आल* आहे. 

"पक अवRथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* ते 

फुलोरा 

अवRथा  

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

• पाउसाची उघडझाप व ढगाळ वातावरणामुळे भात �पकावर बरुशीजDय करपा रोगाचा �ादभुाEव हो7याची शGयता आहे. रोगाचा 

�ादभुाEव Hदसनू आ5यास <नय%ंणासाठJ KायसायGलोझोल ७५ % पा. Mम. भकुट) १० Nॅम �<त १० Mल. पा7यात Mमसळून फवारावी.  

• पढु)ल पाच Hदवस पाउसाची उघडझाप असनू ढगाळ वातावरण अस7याची शGयता अस5यामुळे पाणी साचनू राहणाPया भात 

खाचरात तसेच जेथे घQ लागवड आRण न% खताची अवाजवी मा%ा Hदल) असले5या Sे%ात तप�कर) तडुतTुयांचा �ादभुाEव हो7याची 

शGयता आहे. �पकाचे तप�कर) तडुतTुयांचा �ादभुाEवावर सातUयाने लS ठेवावे. जर रोपाVया चडुात ५ ते १० तडुतडुे आढळ5यास 

ॲMसफेट ७५ टGके पा7यात �वरघळणार) भुकट) २.२५ Nॅम �कंवा �फ�ो<नल ५ टGके �वाह) २ Mम.ल). �कंवा इMमडाG लो��ड १७.८ 

टGके �वाह) ०.२ Mम.ल) �<त Mलटर पा7यातनू भात �पकावर फवारावे. तसेच खाचरात पाणी जा3त काळ न साठता फोडून लावावे 

व नवीन पाणी साठव7याची Yयव3था करावी. Hटप : फवारणी करताना क[टकनाशक चडुाVया बु\ंयावर पडेल याची दSता ]यावी. 

आबंा 

 

पालवी • वाढUया तापमानामुळे आं̂ याला पालवी फुट7यासाठJ पोषक वातावरण अस5याने कोव_या पालवीचे तडुतTुयापासनू पासनू संरSण 

कर7यासाठJ  डे5टामे`ीन २.८ टGके �वाह) ९ Mम. ल). �<त १० Mलटर पा7यात Mमसळून फवारणी करावी. 

• नवीन लागवड केले5या आबंा बागेतील रोपांवर श:डे पोखर7याPया अळीचा �ादभुाEव Hदसनू आ5यास क[डN3त पालवी अळीसHहत 

नaट करावी व िGवनालफॉस २५ टGके �वाह)  २० Mम. ल). �कंवा मोनोdोटोफस ३६ टGके �वाह)  ११  Mम. ल). �<त १० Mलटर 

पा7यातनू फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • वाढUया तापमानामुळे काजलूा नवीन पालवी फुट7यासाठJ पोषक वातावरण अस5याने पालवीचे ढेक7या व फुल�कडी पासनू संरSण 

कर7यासाठJ नवीन पालवी फुट7याVया वेळी मोनोdोटोफॉस ३६ टGके �वाह) १५ Mम.ल). �कंवा लॅeबडा सायहॅलो`ीन ५ टGके �वाह) 

६ Mम.ल). �<त १० Mलटर पा7यात Mमसळून फवारणी करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेfया/ 

कुकुटपालन 

-- • फुलोPयावर असले5या Hहरवा चाPयाची मुरघास पgतीने साठवण करावी.  

• ट*प: फवारणी ३ ते ४ तासांची पाऊसाची उघडीप असताना करावी. 

सदर कृ"ष स-ला पhiका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील jामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तl स�मतीIया �शफारशीवSन 

तयार कSन �साWरत करeयात आल*. 

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

 


