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हवामान पूवा�नुमान कृ"ष स-ला  

?दनांक ३१ ऑगPट ते ०४ सQट�बर २०१९ पयEत जाPत PवRपाIया पाऊसाची शLयता असनू आकाश ढगाळ राह*ल.  

?दनांक ३० ऑगPट ते ०५ सQट�बर २०१९ साठT क कण "वभागासाठT पज�Vयमानाचा "वPताWरत Xेणी अंदाज हा सामाVयपेMा जाPत राह*ल. 

"पक अवPथा कृ"ष स-ला 

"वशेष 

स-ला  

- • परुामुळे भातशतेीचे पणू6 नकुसान झाले अस8यास सव6�थम ज;मनीतील अ<त=र>त पा?याचा <नचरा कर?यासाठA जाBत खोल 

भागामCये <नचरा चर (१ ते १.५ फूट Fंद आHण २ ते २.५ फूट खोल) उताराKया Lदशेने काढून पा?याचा <नचरा करावा यामुळे जमीन 

वाफसा िBथतीत लवकर ये?यास मदत होईल. जमीन वाफसा िBथतीत आ8यानतंर कमी कालावधीची कडधाQये �पके (चवळी, कुळीथ, 

मगू, वाल), कारळा ह) �पके �कंवा कमी कालावधीची भाजीपाला �पके (को'थबंीर, पालक, माठ, मेथी) उव6र)त कालावधीसाठA लागवड 

करावी. जेणेकSन भात �पकाचे झालेले नकुसान काह) �माणात भSन काढता येईल.  

भात पोटर* 

अवPथा  

• भात �पक पोटर) अवBथेत अस8याने भात खाचरात पा?याची पातळी ५ ते १० सT.मी.पयUत <नय$ं%त करावी. 

• हळवे भात �पक फुलोVया अवBथेत अस8याने न% खताची <तसर) मा%ा ४३ �कलो य=ुरया �ती हे>टर या �माणात दे?यात यावी.  

• पढु)ल पाचह) Lदवस आW6ता आHण तापमानात वाढ सभंवत असून यामुळे भात �पकावर कडा करपा Xया जीवाणजूQय रोगाचा �ादभुा6व 

हो?याची श>यता आहे. कडा करपा रोगामुळे पानांचे शTडे आHण कडा �पवळसर रंगाKया होतात व रोगYBत रोपांची पाने कडेकडून 

मCय ;शरेKया Lदशेने करपतात. सकाळKया वेळेस पानांKया खालKया बाजलूा दधुाळ रंगाचे दव$बदं ू साचलेले Lदसनू येते. रोगाचा 

�ादभुा6व Lदसनू येत अस8यास <नय%ंणासाठA BटेZटोसाय>ल)न ५ Yॅम आHण कॉपर ऑि>स>लोराईड २५ Yॅम �ती १० ;लटर 

पा?यामCये ;मसळून एक$%त फवारणी करावी. पढु)ल दोन फवार?या १५ LदवसांKया अतंराने ^या_यात. (सदर बरुशीनाशके लेबल >लेम 

नाह)त). 

आबंा 

 

पालवी  • वाढ`या तापमानामुळे आaंयाला पालवी फुट?यासाठA पोषक वातावरण तयार होत असून पालवीचे �कडी आHण रोगांपासनू पासनू 

संरbण कर?यासाठA लॅcबडा सायहॅलोdीन ५ ट>के �वाह) ६ ;म.ल). �कंवा ि>वनोलफॉस २५ ट>के �वाह) २५ ;म.ल). + बा�वBट)न २० 

Yॅम �<त १० ;लटर पा?यात ;मसळून फवारणी करावी.  

भाजीपाला 

"पके  

फलधारणा • ढगाळ वातावरण व आW6तेमुळे वेलवगfय भाजीपाला �पकांमCये केवडा रोगाचा �ादभुा6व हो?याची श>यता अस8याने रोगाचा �ादभुा6व 

Lदसनू आ8यास <नय%ंणासाठA रोगYBत पाने काढून नgट करावीत व मॅQकोझेब �कंवा झायनेब २.५ Yॅम �<त ;लटर या �माणात १० 

ते १५ LदवसांKया अतंराने फवारणी करावी. 

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

�ादभुा6व Lदसनू आ8यास <नय%ंणासाठA मेला'थओन २० ;मल) �कंवा डाय;मथोएट १५ ;मल) �<त १० ;ल. पा?यात ;मसळून १० ते १५ 

LदवसाKया अतंराने फवारणी करावी. 

• ट*प: फवारणी ३ ते 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�मतीIया �शफारशीवRन 

तयार कRन �साWरत करaयात आल*. 

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

 


