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=दनांक २४ ते २८ ऑगMट २०१९ पयDत मNयम MवOपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश ढगाळ राह*ल.  

=दनांक २३ ते २९ ऑगMट, २०१९ साठQ क कण "वभागासाठQ पज�Sयमानाचा "वMताTरत Uेणी अदंाज हा सामाSयपेKा कमी राह*ल. 

"पक अवMथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे अवMथा  • भात खाचरात पा3याची पातळी ५ स6.मी.पय7त 8नय$ं%त करावी. 

• पढु)ल पाच :दवस ढगाळ वातावरण असनू पाउसाची उघडीप अस3याची श?यता अस@यामुळे पाणथळ भागात लावले@या भात 

�पकावर पाणी साठून रा:ह@यामुळे 8नळे भुंगेरेचा �ादभुाEव हो3याची श?यता अस@याने �पकाचे सातFयाने 8नर)Gण कHन �कडीIया 

�ादभुाEवाकडे लG ठेवावे. �कडीचा �ादभुाEव :दसनू आ@यास 8नय%ंणासाठJ ि?वनोलफॉस २५ ट?के �वाह) ४० Nम.ल). �कंवा 

Oायझोफॉस ४० ट?के �वाह) १२.५ Nम.ल). �कंवा लॅRबडा सायहॅलोTीन ५ ट?के �वाह) ५ Nम.ल). �8त १० Nलटर पा3यातनू फवारावे. 

• पढु)ल पाचह) :दवस आUEता आVण तापमानात वाढ संभवत असून यामळेु भात �पकावर कडा करपा Wया जीवाणूजYय रोगाचा 

�ादभुाEव हो3याची श?यता आहे. कडा करपा रोगामुळे पानांचे श6ड ेआVण कडा �पवळसर रंगाIया होतात व रोगZ[त रोपांची पाने 

कडेकडून म\य NशरेIया :दशेने करपतात. सकाळIया वेळेस पानांIया खालIया बाजलूा दधुाळ रंगाचे दव$बदं ूसाचलेले :दसनू येते. 

रोगाचा �ादभुाEव :दसनू येत अस@यास 8नय%ंणासाठJ [टे]टोसाय?ल)न ५ Zॅम आVण कॉपर ऑि?स?लोराईड २५ Zॅम �ती १० Nलटर 

पा3याम\ये Nमसळून एक$%त फवारणी करावी. पढु)ल दोन फवार3या १५ :दवसांIया अतंराने `याaयात. (सदर बरुशीनाशके लेबल 

?लेम नाह)त). 

आबंा 

 

पालवी  • वाढFया तापमानामुळे आdंयाला पालवी फुट3यासाठJ पोषक वातावरण तयार होत असून पालवीचे �कडी आVण रोगांपासून पासनू 

संरGण कर3यासाठJ लॅRबडा सायहॅलोTीन ५ ट?के �वाह) ६ Nम.ल). �कंवा ि?वनोलफॉस २५ ट?के �वाह) २५ Nम.ल). + बा�व[ट)न 

२० Zॅम  �8त १० Nलटर पा3यात Nमसळून फवारणी करावी.  

काज ू वाढ*ची 

अवMथा 

• गे@या काह) :दवसात झाले@या अ8त पाउस आVण Fयामुळे वाढलेल) आUEता आVण कमी सूयE�काश यामुळे बरुशीला पोषक वातावरण 

8नमाEण झा@यामुळे काजचूी मोfया �माणावर पानगळ आVण फांgयाची मर :दसून येत आहे. यासाठJ मेटॅल?झील ८ ट?के + 

मॅYकोझेब ६४ ट?के या संय?ुत बरुशीनाशकाची २० Zॅम �ती १० Nलटर पा3यात Nमसळून संपणूE झाडावर फवारणी करावी.  

भाजीपाला 

"पके  

फुलोरा 

अवMथा 

• ढगाळ वातावरण व आUEतेमुळे वेलवगhय भाजीपाला �पकांम\ये केवडा रोगाचा �ादभुाEव हो3याची श?यता अस@याने रोगाचा �ादभुाEव 

:दसनू आ@यास 8नय%ंणासाठJ रोगZ[त पाने काढून नiट करावीत व मॅYकोझेब �कंवा झायनेब २.५ Zॅम �8त Nलटर या �माणात 

१० ते १५ :दवसांIया अतंराने फवारणी करावी. 

सदर कृ"ष स-ला पXYका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Zामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त\ स�मतीGया �शफारशीवOन 

तयार कOन �साTरत कर]यात आल*. 

अ^धक मा=हतीसाठQ नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ^धकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


