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हवामान पूवा�नुमान कृ"ष स-ला  

@दनांक २८ ऑगPट ते ०१ सQट�बर २०१९ पयEत मRयम PवSपाIया पाऊसाची शLयता असनू आकाश ढगाळ राह*ल.  

@दनांक २३ ते २९ ऑगPट, २०१९ साठU क कण "वभागासाठU पज�Wयमानाचा "वPताXरत Yेणी अंदाज हा सामाWयपेMा कमी राह*ल. 

"पक अवPथा कृ"ष स-ला 

भात पोटर* 

अवPथा  

• भात �पक पोटर) अव2थेत अस5याने भात खाचरात पा7याची पातळी ५ ते १० स:.मी.पय;त <नय$ं%त करावी. 

• हळवे भात �पक फुलो>या अव2थेत अस5याने न% खताची <तसर) मा%ा ४३ �कलो य?ुरया �ती हे@टर या �माणात दे7यात यावी.  

• पाउसाची उघडझाप व ढगाळ वातावरणामुळे पाणथळ भागात लावले5या भात �पकावर पाणी साठून राHह5यामुळे <नळे भुंगेरे व सुरळीतील 

अळीचा �ादभुाIव हो7याची श@यता अस5याने �पकाचे सातJयाने <नर)Kण कLन �कडीMया �ादभुाIवाकडे लK ठेवावे. खाचरात पाणी जा2त 

काळ न साठता २-३ HदवसांMया अतंराने फोडून लावावे व नवीन पाणी साठव7याची Oयव2था करावी. <नळे भंुगेरेचा �ादभुाIव Hदसनू 

आ5यास <नय%ंणासाठQ ि@वनोलफॉस २५ ट@के �वाह) ४० Tम.ल). �कंवा Uायझोफॉस ४० ट@के �वाह) १२.५ Tम.ल). �कंवा  लॅWबडा 

सायहॅलोYीन ५ ट@के �वाह)  Tम.ल). �<त १० Tलटर पा7यातनू फवारावे तसेच सुरळीतील अळीचा �ादभुाIव Hदसनू आ5यास �कडीMया 

<नय%ंणासाठQ शेतात पाणी बांधनू �पकावLन एक जड दोर आडवा धLन ओढत \यावा Jयामुळे सुर]या पा7यात पडतील. नतंर एक ते 

दोन तासांनी शेतातील पाणी एका बाजलूा फोडून लावावे व सवI सुर]या एका Hठकाणी जमा झा5यावर न^ट कराOयात. 

• पढु)ल पाचह) Hदवस आ_Iता आ`ण तापमानात वाढ संभवत असनू यामुळे भात �पकावर कडा करपा aया जीवाणूज\य रोगाचा �ादभुाIव 

हो7याची श@यता आहे. कडा करपा रोगामुळे पानांचे श:ड ेआ`ण कडा �पवळसर रंगाMया होतात व रोगb2त रोपांची पाने कडेकडून मcय 

TशरेMया Hदशेने करपतात. सकाळMया वेळेस पानांMया खालMया बाजलूा दधुाळ रंगाचे दव$बदं ूसाचलेले Hदसनू येते. रोगाचा �ादभुाIव Hदसनू 

येत अस5यास <नय%ंणासाठQ 2टेdटोसाय@ल)न ५ bॅम आ`ण कॉपर ऑि@स@लोराईड २५ bॅम �ती १० Tलटर पा7यामcये Tमसळून एक$%त 

फवारणी करावी. पढु)ल दोन फवार7या १५ HदवसांMया अतंराने fयाOयात. (सदर बरुशीनाशके लेबल @लेम नाह)त). 

आबंा 

 

पालवी  • वाढJया तापमानामुळे आiंयाला पालवी फुट7यासाठQ पोषक वातावरण तयार होत असून पालवीचे �कडी आ`ण रोगांपासून पासनू संरKण 

कर7यासाठQ लॅWबडा सायहॅलोYीन ५ ट@के �वाह) ६ Tम.ल). �कंवा ि@वनोलफॉस २५ ट@के �वाह) २५ Tम.ल). + बा�व2ट)न २० bॅम  �<त 

१० Tलटर पा7यात Tमसळून फवारणी करावी.  

भाजीपाला 

"पके  

फलधारणा • ढगाळ वातावरण व आ_Iतेमुळे वेलवगkय भाजीपाला �पकांमcये केवडा रोगाचा �ादभुाIव हो7याची श@यता अस5याने रोगाचा �ादभुाIव 

Hदसनू आ5यास <नय%ंणासाठQ रोगb2त पाने काढून न^ट करावीत व मॅ\कोझेब �कंवा झायनेब २.५ bॅम �<त Tलटर या �माणात १० ते 

१५ HदवसांMया अतंराने फवारणी करावी. 

• वांगी, Tमरची, कारल), पडवळ, दधुीभोपळा, दोडका भाजीपाला �पकावर पाने खाणार) अळी, पांढर) माशी, तडुतडु,े मावा इ. �कडींचा 

�ादभुाIव Hदसनू आ5यास <नय%ंणासाठQ मेला'थओन २० Tमल) �कंवा डायTमथोएट १५ Tमल) �<त १० Tल. पा7यात Tमसळून १० ते १५ 

HदवसाMया अतंराने फवारणी करावी. 

• वेलवगkय भाजीपाला �पकामcये फळमाशीMया <नय%ंणासाठQ ‘Tमथाईल यजेुनोल’ �कंवा ‘oय-ुलअुर’ रKक सापळे भाजीपाला Kे%ामcये 

जTमनीपासनू १ ते २ फूट उंचीवर �<त हे@टर) ४ लावावेत.  

सदर कृ"ष स-ला प\]का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील ^ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त` स�मतीIया �शफारशीवSन 

तयार कSन �साXरत करaयात आल*. 

अ0धक मा@हतीसाठU नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अ0धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 

 


