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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक २६ ते ३० ऑJटोबर, २०१९ रोजी तरुळक =ठकाणी हलJया MवNपाGया पाऊसाची शJयता असनू वाLयाGया वेगामOये वाढ सभंवते तसेच आकाश 

मेघाGछा=दत राह*ल. =दनांक २५ ते ३१ ऑJटोबर, २०१९ साठR क कण "वभागासाठR पज�Sयमानाचा "वMताTरत Uेणी अदंाज हा सामाSयपेKा जाMत राह*ल. सामाSय 

फरक वनMपती WनदXशांक (NDVI) नसुार ठाणे िज-]यामOये वनMपती WनदXशांक मOयम MवNपाचा आ�ण �मा�णत पज�Sयमान WनदXशांक (SPI) नसुार मOयम 

ओलावा िMथती दश�"वbयात आल* आहे. 

"पक अवMथा कृ"ष स-ला 

भात पJव 

अवMथा 

• पढु)ल पाचह) 3दवस हल4या 5व6पा7या पाऊसाची श4यता अस;याने पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार झाले;या भात �पकाची 

सकाळGया वेळेस जAमनीलगत कापणी व मळणी क6न भात सुरDEत 3ठकाणी सुकGयासाठH पस6न ठेवावे.  

वाल - • खर)प भात कापणीनतंर अगं ओलाJयावर घेGयात येणाKया वाल �पकाची पेरणी जमीन वाफसा ि5थतीत आ;यानतंर करावी. 

आबंा 

 

पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आPंया7या नवीन पालवीवर करपा रोगाचा �ादभुाQव 3दसनू येGयाची श4यता अस;याने �ादभुाQव 

3दसनू आ;यास Rनय%ंणासाठH १ ट4का बोडTAमUण �कंवा ०.१ ट4का काबVWडाझीम १० Xॅम �ती १० Aल. पाGयात Aमसळून 

फवारावे. 

• 3दनांक २६ व २७ रोजी वाKयाचा वेगात वाढ संभवत अस;याने नवीन लागवड केले;या कलमांना काठHचा आधार Zयावा. 

• ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आPंया7या नवीन येणाKया पालवीवर तडुतडु,े श[डे पोखरणार) आ\ण Aमजमाशीचा �ादभुाQव होGयाची 

श4यता अस;याने पालवीचे �कडींपासून संरEण करGयासाठH लॅ]बडासायहॅलो^ीन ५ ट4के �वाह) ६ Aम.ल). �कंवा ि4वनोलफॉस 

२५ ट4के �वाह) २५ Aम.ल). �Rत १० Aलटर पाGयात Aमसळून पाऊसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

काज ू पालवी • 3दनांक २६ व २७ रोजी वाKयाचा वेगात वाढ संभवत अस;याने नवीन लागवड केले;या कलमांना काठHचा आधार Zयावा. 

• ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, काज7ूया नवीन येणाKया पालवीवर ढेकGया व फुल�कडीचा �ादभुाQव होGयाची श4यता अस;याने 

पालवीचे �कडींपासून संरEण करGयासाठH नवीन पालवी फुटGया7या वेळी मोनोaोटोफॉस ३६ ट4के �वाह) १५ Aम.ल). �कंवा 

लॅ]बडासायहॅलो^ीन ५ ट4के �वाह) ६ Aम.ल). �Rत १० Aलटर पाGयात Aमसळून पाऊसाची उघडीप असताना फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा • 3दनांक २६ व २७ रोजी वाKयाचा वेगात वाढ संभवत अस;याने नवीन लागवड केले;या नारळा7या रोपांना काठHचा आधार दयावा.  

• =टप :  फवारणी पाऊसाची उघडीप असताना करावी. 

सदर कृ"ष स-ला पdeका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल*येथील fामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तh स�मतीGया 

�शफारशीनसुारतयार कNन �साTरत करbयात आल*. 

अiधक मा=हतीसाठR नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराjk शासनाचे कृषी अiधकार* यांGयाशी संपक�  करावा 

 


