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हवामान पूवा�नुमान कृ"ष स-ला   

=दनांक ३१ ऑगNट ते ४ सOट�बर २०१९ पयCत मPयम NवQपाGया पाऊसाची शJयता असनू आकाश ढगाळ राह*ल.   

=दनांक ३० ऑगNट ते ०५ सOट�बर २०१९ साठS क कण "वभागासाठS पज�Uयमानाचा "वNताVरत Wेणी अंदाज हा सामाUयपेKा जाNत राह*ल. 
"पक अवNथा कृ"ष स-ला 

"वशषे 

स-ला  

- • पुरामुळे भातशेतीचे पूण7 नकुसान झाले अस9यास सव7�थम ज<मनीतील अ=त>र?त पा@याचा =नचरा कर@यासाठB जाCत खोल भागामDये =नचरा 

चर (१ ते १.५ फूट Gंद आHण २ ते २.५ फूट खोल) उताराKया Lदशनेे काढून पा@याचा =नचरा करावा यामुळे जमीन वाफसा िCथतीत लवकर 

ये@यास मदत होईल. जमीन वाफसा िCथतीत आ9यानंतर कमी कालावधीची कडधाQये �पके (चवळी, कुळीथ, मगू, वाल), कारळा ह) �पके �कंवा 

कमी कालावधीची भाजीपाला �पके (को'थबंीर, पालक, माठ, मेथी) उव7र)त कालावधीसाठB लागवड करावी. जेणेकSन भात �पकाचे झालेले 

नुकसान काह) �माणात भSन काढता येईल.  

भात पोटर* अवNथा  • भात �पक पोटर) अवCथेत अस9याने भात खाचरात पा@याची पातळी ५ ते १० सT.मी.पयUत =नय$ं%त करावी. 

• हळवे भात �पक फुलोVया अवCथेत अस9याने न% खताची =तसर) मा%ा ४३ �कलो य>ुरया �ती हे?टर या �माणात दे@यात यावी.  

• पाऊसाची उघडीप आHण २७ ते २८ अं.सT. दरYयान राहणारे सरासर) तापमानामुळे भात �पकावर खोड �कडीचा आHण पाने गंुडाळणार) अळीचा 

�ादभुा7व हो@याची श?यता अस9याने �ादभुा7व Lदसनू आ9यास �कडीKया =नयं%णासाठB कारZयाप हाय[ो?लोराईड ४ जी क\टकनाशक २१.८ 

�क.]ॅ. �ती हे?टर) या �माणात ज<मनीत परेुशी ओल असताना दे@यात यावे. परेुशा ओला`य अभावी दाणेदार क\टकनाशक वापरणे श?य 

नस9यास ि?वनोलफॉस २५ ट?के �वाह) २६ <म.ल). �कंवा कारZयाप हाय[ो?लोराईड ५० ट?के २० ]ॅम �कंवा bायझोफॉस ४० ट?के �वाह) 

१२.५ <म.ल) यापैक\ कोणdयाह) क\टकनाशकाची �=त १० <लटर पा@यात <मसळून पLहल) फवारणी करावी. गरज पड9यास ८ त े१० Lदवसांनी 

दसुर) फवारणी करावी. 

आंबा 

 

पालवी  • वाढdया तापमानामुळे आंeयाला पालवी फुट@यासाठB पोषक वातावरण तयार होत असून पालवीचे �कडी आHण रोगांपासून पासून संरfण 

कर@यासाठB लॅYबडा सायहॅलोgीन ५ ट?के �वाह) ६ <म.ल). �कंवा ि?वनोलफॉस २५ ट?के �वाह) २५ <म.ल). + बा�वCट)न २० ]ॅम �=त १० 

<लटर पा@यात <मसळून फवारणी करावी.  

भाजीपाला 

"पके  

फलधारणा • ढगाळ वातावरण व आi7तमुेळे वेलवगjय भाजीपाला �पकांमDये केवडा रोगाचा �ादभुा7व हो@याची श?यता अस9याने रोगाचा �ादभुा7व Lदसनू 

आ9यास =नयं%णासाठB रोग]Cत पाने काढून नkट करावीत व मॅQकोझेब �कंवा झायनेब २.५ ]ॅम �=त <लटर या �माणात १० ते १५ LदवसांKया 

अंतराने फवारणी करावी. 

• वांगी, <मरची, कारल), पडवळ, दधुीभोपळा, दोडका भाजीपाला �पकावर पाने खाणार) अळी, पांढर) माशी, तडुतडु,े मावा इ. �कडींचा �ादभुा7व 

Lदसनू आ9यास =नय%ंणासाठB मेला'थओन २० <मल) �कंवा डाय<मथोएट १५ <मल) �=त १० <ल. पा@यात <मसळून १० ते १५ LदवसाKया 

अंतराने फवारणी करावी. 

• वेलवगjय भाजीपाला �पकामDये फळमाशीKया =नय%ंणासाठB ‘<मथाईल यजेुनोल’ �कंवा ‘pय-ुलअुर’ रfक सापळे भाजीपाला fे%ामDये 

ज<मनीपासून १ त े२ फूट उंचीवर �=त हे?टर) ४ लावावेत.  

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

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�मतीGया �शफारशीवQन तयार कQन 

�साVरत कर`यात आल*. 
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