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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला  
?दनांक ६ ते ९ नोBह�बर, २०१८ पयGत हलNया RवSपाKया पावसाची शNयता आहे. ?दनांक ६ ते १० नोBह�बर २०१८ पयGत आकाश मेघाKछा?दत राह*ल.  
"पक अवRथा   कृ"ष स-ला   

भात प6वता  

 

• तयार झाले8या भात �पकाची सकाळी ‘वैभव” �व?याने जAमनीलगत कापणी कCन लगेच मळणी कCन २ ते ३ उEहे देऊन धाEय 

वाळवाव.े 

• खोड�कडीचा �ादभुाHव असले8या शतेातील भात �पकाIया काढणी नंतर धसकटे गोळा कCन नLट करावीत.  

• रMबी उEहाळी भात लागवड करOयासाठQ रोपवा,टका तयार करOयाची पूवHतयार)ची करOयास सुरवात करावी.  

नागल)  प6वता • तयार झाले8या नागल) �पकाची कणसे सकाळी �व?याने कापून उEहात वाळवावीत व नंतर मळणी करावी.  

भुईमुग पूवH मशागत  • रMबी भुईमुग लागवडीसाठQ शतेाची पूवHतयार)ची करOयास सुरवात करावी. जमीन खोल नांगCन हे6टर) १० टन चांगले कुजलेले शेणखत 

अथवा कंपोSट मातीत Aमसळाव.े  

कडधाEय �पके  पेरणी  • खर)प भात कापणी नंतर वालाची पेरणी करावयाची अस8यास २५ नोTहUबर पयVत पूणH कCन Wयावी.                                   

आंबा  पालवी  • आंMयाIया कोव?या पालवीवर फुल�कडीचा �ादभुाHव ,दसून आ8यास Yनयं%णासाठQ ३६ ट6के �वाह) मोनोZोटोफॉस १२.५ Aम.ल). �कंवा ३० 

ट6के �वाह) डायमेथोएट १५ Aम.ल). �Yत १० ल)टर पाOयात Aमसळून फवारणी करावी. फवारणी पानाIया खालIया बाजूवर पडले याची 

द]ता Wयावी.   

• हल6या Sव^पाIया पजHEयवLृट) संभवत अस8याने, आंMयाIया नवीन पालवीवर करपा रोगाचा �ादभुाHव होOयाची श6यता आहे. या रोगाIया 

Yनयं%णासाठQ १ ट6का बोड_Aम`ण �कंवा ०.२५ ट6के कॉपरऑ6झी6लोराइड २५ bॅम �कंवा ०.१ ट6का काबdEडाझीम १० bॅम �ती १० Aल. 

पाOयात Aमसळून फवाराव.े 

काजू पालवी • काजूIया नवीन फुटले8या पालवीवर ढेकOयाचा (ट) मॉSंकeटो बग) आfण फुल�कडीचा �ादभुाHव ,दसून आ8यास Yनयं%णासाठQ 

मोनोZोटोफॉस ३६ ट6के �वाह) १५ Aम. ल). �कंवा लॅgबडा सायहॅलोhीन ५ ट6के ६ Aमल) �Yत १० Aल. पाOयात Aमसळून प,हल) फवारणी 

पालवी फुटOयाIयावेळी करावी.  

नारळ फळधारणा • नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीIया Yनयं%णासाठQ ५ ट6के कडूYनबंयु6त (अझाडीरा6ट)न) कeटकनाशक ७.५ Aम.ल). सम�माणात पाOयात 

Aमसळून मुळाjवारे jयाव.े औषध ,द8यानंतर ४५ ,दवसापयVत नारळ काढू नयेत.     

सुपार)  -- • कमाल तापमानात वाढ संभवत अस8याने, सुपार) बागेत ७ ते ८ ,दवसाIया अंतराने पाणी देOयाची TयवSथा करावी.   

केळी - • कमाल तापमानात वाढ संभवत अस8याने, केळी बागेत ७ ते ८ ,दवसांIया अंतराने पाणी देOयाची TयवSथा करावी.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा,टका 

रोपवा,टका   • वांगी व Aमरची �पकांची रोपे लागवडीयोmय झाल) अस8यास पुनHलागवड करावी. पनुHलागवड करतेवेळी रोपे डायAमथोएट १  Aमल) �Yत 

Aलटर पाOयाIया nावणात ५ AमYनटे बडुवावी. लागवड सर)वरंMयावर ६० x ६० से.मी. अंतरावर करावी. लागवडीनंतर लगेच पाणी jयाव.े   

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस YनयAमत पाणी देOयाची TयवSथा करावी.  

दभुती जनावरे/ 

श?ेया/ 

कुकुटपालन 

- • श?ेयांमpये जंताचा �ादभुाHव आढळून येOयाची श6यता आहे. qयासाठQ श?ेयांना अलबUडाझॉल ७.५ Aम. bॅम �Yत �कलो वजनास या 

�माणात औषध jयाव.े 

सदर कृ"ष स-ला पVWका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Xामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तZ स�मतीKया �शफारशीवSन तयार कSन �सा\रत 

कर]यात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठ^ नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी संपक�  करावा. 
 


