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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

<दनांक २५ ते २९ सMट�बर, २०१९ पयCत हलJया ते मNयम OवPपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश मेघाGछा<दत राह*ल. 

<दनांक २७ सMट�बर ते ३ ऑगOट,२०१९ साठQ क कण "वभागासाठQ पज�Sयमानाचा "वOताTरत Uेणी अदंाज हा सामाSयपेKा जाOत राह*ल. 

सामाSय फरक वनOपती WनदXशांक (NDVI) नसुार ठाणे िज-]यामNये वनOपती WनदXशांक मNयम OवPपाचा आ�ण �मा�णत पज�Sयमान WनदXशांक (SPI) नसुार 

ओलावा िOथती दश�"वbयात आल* आहे. 

"पक अवOथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* त े

फुलोरा 

अवOथा  

• गरवे भात पसव4या5या अव6थेत अस8याने भात खाचरात पा4याची पातळी ५ ते १० स<.मी.पय=त >नय$ं%त करावी.  

• हळवे व >नमगरवे भात फुलो@या ते दाणे भर4या5या अव6थेत अस8याने भात खाचरात पा4याची पातळी ५ स<.मी.पय=त >नय$ं%त करावी.  

• पाउसाची उघडझाप व ढगाळ वातावरणामुळे पाणथळ भागात लावले8या भात �पकावर पाणी साठून राGह8यामुळे >नळे भुगेंरे अळीचा 

�ादभुाHव हो4याची शJयता अस8याने खाचरात पाणी जा6त काळ न साठता २-३ Gदवसां5या अंतराने फोडून लावावे व नवीन पाणी 

साठव4याची Lयव6था करावी. >नळे भंुगेरेचा �ादभुाHव Gदसनू आ8यास >नयं%णासाठM िJवनोलफॉस २५ टJके �वाह) ४० Qम.ल). �कंवा 

Rायझोफॉस ४० टJके �वाह) १२.५ Qम.ल). �कंवा  लॅTबडा सायहॅलोVीन ५ टJके �वाह) ५ Qम.ल). �>त १० Qलटर पा4यातनू फवारावे 

आंबा 

 

पालवी • वाढWया तापमानामुळे आंXयाला पालवी फुट4यासाठM पोषक वातावरण अस8याने कोवYया पालवीचे तडुतडु,े श<ड े पोखरणार) आZण 

Qमजमाशी पासनू संर[ण कर4यासाठM लॅTबडा सायहॅलोVीन ५ टJके �वाह) ६ Qम.ल). �कंवा िJवनोलफॉस २५ टJके �वाह) २५ Qम.ल). 

�>त १० Qलटर पा4यात Qमसळून फवारणी करावी.  

काजू  पालवी • वाढWया तापमानामुळे काजूला नवीन पालवी फुट4यासाठM पोषक वातावरण अस8याने पालवीचे ढेक4या व फुल�कडी पासून सरं[ण 

कर4यासाठM नवीन पालवी फुट4या5या वेळी मोनो\ोटोफॉस ३६ टJके �वाह) १५ Qम.ल). �कंवा लॅTबडा सायहॅलोVीन ५ टJके �वाह) ६ 

Qम.ल). �>त १० Qलटर पा4यात Qमसळून फवारणी करावी. 

• पाऊसाची उघडीप पाहून काजू बागांची गवत काढून साफसफाई करावी. वाळले8या, मतृ आZण अशJत फां_या कापनू �वरळणी करावी व 

कापले8या भागावर बोड`पे6ट लावावी. सपंूणH झाडावर १ टJके बोड`Qमaणाची फवारणी करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेcया 

-- • फुलो@यावर असले8या Gहरवा चा@याची मुरघास पbतीने साठवण करावी.  

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

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

कPन �साTरत करbयात आल*. 

अjधक मा<हतीसाठQ नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराkl शासनाचे कृषी अjधकार* यांGयाशी सपंक�  करावा 

 


