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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक २५ ते २९ सNट�बर,२०१९ पयCत हलJया ते मOयम PवQपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा=दत राह*ल. 

=दनांक २७ सNट�बर ते ३ ऑगPट,२०१९ साठR क कण "वभागासाठR पज�Tयमानाचा "वPताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेKा जाPत राह*ल. 

सामाTय फरक वनPपती XनदYशांक (NDVI) नसुार पालघर िज-^यामOये वनPपती XनदYशांक मOयम PवQपाचा आ�ण �मा�णत पज�Tयमान XनदYशांक (SPI) नसुार 

ओलावा िPथती दश�"वcयात आल* आहे. 

"पक अवPथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* त े

फुलोरा 

अवPथा  

• गरवे भात पसव3या4या अव5थेत अस7याने भात खाचरात पा3याची पातळी ५ ते १० स;.मी.पय<त =नय$ं%त करावी.  

• हळवे व =नमगरवे भात फुलो?या ते दाणे भर3या4या अव5थेत अस7याने भात खाचरात पा3याची पातळी ५ स;.मी.पय<त =नय$ं%त करावी.  

• पाउसाची उघडझाप व ढगाळ वातावरणामुळे पाणथळ भागात लावले7या भात �पकावर पाणी साठून राFह7यामुळे =नळे भुगेंरे अळीचा 

�ादभुाGव हो3याची शIयता अस7याने खाचरात पाणी जा5त काळ न साठता २-३ Fदवसां4या अंतराने फोडून लावावे व नवीन पाणी 

साठव3याची Kयव5था करावी. =नळे भंुगेरेचा �ादभुाGव Fदसनू आ7यास =नयं%णासाठL िIवनोलफॉस २५ टIके �वाह) ४० Pम.ल). �कंवा 

Qायझोफॉस ४० टIके �वाह) १२.५ Pम.ल). �कंवा  लॅSबडा सायहॅलोUीन ५ टIके �वाह) ५ Pम.ल). �=त १० Pलटर पा3यातनू फवारावे 

आंबा 

 

पालवी • वाढVया तापमानामुळे आंWयाला पालवी फुट3यासाठL पोषक वातावरण अस7याने कोवXया पालवीचे तडुतडु,े श;ड े पोखरणार) आYण 

Pमजमाशी पासनू संरZण कर3यासाठL लॅSबडा सायहॅलोUीन ५ टIके �वाह) ६ Pम.ल). �कंवा िIवनोलफॉस २५ टIके �वाह) २५ Pम.ल). 

�=त १० Pलटर पा3यात Pमसळून फवारणी करावी.  

दभुती 

जनावरे/ 

शेdया 

-- • फुलो?यावर असले7या Fहरवा चा?याची मुरघास प[तीने साठवण करावी.  

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

सदर कृ"ष स-ला पfgका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील hामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तj स�मतीGया �शफारशीनसुार तयार 

कQन �साUरत करcयात आल*. 

अkधक मा=हतीसाठR नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराlm शासनाचे कृषी अkधकार* यांGयाशी सपंक�  करावा 

 


