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हवामान पूवा�नुमान कृ"ष स-ला   

>दनांक २८ ऑगNट ते १ सOट�बर २०१९ पयCत मPयम NवQपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश ढगाळ राह*ल.   

>दनांक २३ ते २९ ऑगNट, २०१९ साठS क कण "वभागासाठS पज�Uयमानाचा "वNताVरत Wेणी अंदाज हा सामाUयपेKा कमी राह*ल. 
"पक अवNथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* 

अवNथा  

• भात �पक पोटर) अव3थेत अस6याने भात खाचरात पा8याची पातळी ५ ते १० स;.मी.पय<त =नय$ं%त करावी. 

• भात �पक पनु>लागवडीनंतर एक म@हBयाने गरजेनुसार बेणणी आFण खरुपणी कGन भात �पकास फुटवे ये8याHया अव3थेत न% खताचा दसुरा हIता 

हेJटर) ८७ �कलो यKुरया या �माणात दे8यात यावा. 

• पाउसाची उघडझाप व ढगाळ वातावरणामुळे पाणथळ भागात लावले6या भात �पकावर पाणी साठून रा@ह6यामुळे =नळे भुगेंरे व सुरळीतील अळीचा 

�ादभुा>व हो8याची शJयता अस6याने �पकाचे सातRयाने =नर)Sण कGन �कडीHया �ादभुा>वाकड ेलS ठेवावे. खाचरात पाणी जा3त काळ न साठता २-३ 

@दवसांHया अंतराने फोडून लावावे व नवीन पाणी साठव8याची Tयव3था करावी. =नळे भंुगेरेचा �ादभुा>व @दसनू आ6यास =नयं%णासाठU िJवनोलफॉस २५ 

टJके �वाह) ४० Xम.ल). �कंवा Yायझोफॉस ४० टJके �वाह) १२.५ Xम.ल). �कंवा  लॅ[बडा सायहॅलो\ीन ५ टJके �वाह)  Xम.ल). �=त १० Xलटर 

पा8यातनू फवारावे तसेच सुरळीतील अळीचा �ादभुा>व @दसनू आ6यास �कडीHया =नयं%णासाठU शेतात पाणी बांधून �पकावGन एक जड दोर आडवा 

धGन ओढत Bयावा Rयामुळे सरु^या पा8यात पडतील. नतंर एक ते दोन तासांनी शेतातील पाणी एका बाजूला फोडून लावावे व सव> सुर^या एका 

@ठकाणी जमा झा6यावर न_ट कराTयात. 

• पुढ)ल पाचह) @दवस आ >̀ता आFण तापमानात वाढ सभंवत असून यामळेु भात �पकावर कडा करपा aया जीवाणजूBय रोगाचा �ादभुा>व हो8याची 

शJयता आहे. कडा करपा रोगामुळे पानांचे श;डे आFण कडा �पवळसर रंगाHया होतात व रोगb3त रोपांची पाने कडकेडून मcय XशरेHया @दशनेे 

करपतात. सकाळHया वेळेस पानांHया खालHया बाजूला दधुाळ रंगाचे दव$बदं ू साचलेले @दसनू येत.े रोगाचा �ादभुा>व @दसनू येत अस6यास 

=नयं%णासाठU 3टेIटोसायJल)न ५ bॅम आFण कॉपर ऑिJसJलोराईड २५ bॅम �ती १० Xलटर पा8यामcये Xमसळून एक$%त फवारणी करावी. पुढ)ल 

दोन फवार8या १५ @दवसांHया अंतराने eयाTयात. (सदर बरुशीनाशके लेबल Jलेम नाह)त). 

आंबा 

 

पालवी  • वाढRया तापमानामुळे आंhयाला पालवी फुट8यासाठU पोषक वातावरण तयार होत असून पालवीचे �कडी आFण रोगांपासून पासून संरSण कर8यासाठU 

लॅ[बडा सायहॅलो\ीन ५ टJके �वाह) ६ Xम.ल). �कंवा िJवनोलफॉस २५ टJके �वाह) २५ Xम.ल). + बा�व3ट)न २० bॅम  �=त १० Xलटर पा8यात 

Xमसळून फवारणी करावी.  

भाजीपाला 

"पके  

फलधारणा • ढगाळ वातावरण व आ >̀तेमुळे वेलवगjय भाजीपाला �पकांमcये केवडा रोगाचा �ादभुा>व हो8याची शJयता अस6याने रोगाचा �ादभुा>व @दसनू आ6यास 

=नयं%णासाठU रोगb3त पाने काढून न_ट करावीत व मॅBकोझेब �कंवा झायनेब २.५ bॅम �=त Xलटर या �माणात १० ते १५ @दवसांHया अंतराने 

फवारणी करावी. 

• वांगी, Xमरची, कारल), पडवळ, दधुीभोपळा, दोडका भाजीपाला �पकावर पाने खाणार) अळी, पांढर) माशी, तडुतडु,े मावा इ. �कडींचा �ादभुा>व @दसनू 

आ6यास =नयं%णासाठU मेला'थओन २० Xमल) �कंवा डायXमथोएट १५ Xमल) �=त १० Xल. पा8यात Xमसळून १० ते १५ @दवसाHया अंतराने फवारणी 

करावी. 

• वेलवगjय भाजीपाला �पकामcये फळमाशीHया =नयं%णासाठU ‘Xमथाईल युजेनोल’ �कंवा ‘mय-ुलअुर’ रSक सापळे भाजीपाला Sे%ामcये जXमनीपासून १ 

ते २ फूट उंचीवर �=त हेJटर) ४ लावावेत.  

सदर कृ"ष स-ला पZ[का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील \ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त^ स�मतीGया �शफारशीवQन तयार कQन 

�साVरत कर_यात आल*. 

अ`धक मा>हतीसाठS नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराab शासनाचे कृषी अ`धकार* यांGयाशी सपंक�  करावा 

 


