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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला  
<दनांक १० ते १४ ऑLटोबर २०१८ पयEत आकाश मेघाIछा<दत राह*ल. 

"पक अवPथा   कृ"ष स-ला   

भात दाणे 

भर<याची 

अव?था ते 

पAवता  

• गरBया जातीचे भात पसवनू दाणे भर<याDया अव?थेत असEयाने भात खाचरात पा<याची 

पातळी ५ स.े मी. पयGत ठेवावी. 

• पाऊसाची उघडीप असताना तयार झालेEया हळBया भात �पकाची सकाळी कापणी कNन लगेच 

मळणी कNन भात उ5हामOये चागंले वाळवाव.े 

• भात �पकावर खोड�कडीचा �ादभुा8व ,दसनू आEयास PयाDया Qनयं%णासाठR लॅTबडा 

सायहॅलोVीन २.५ टAके ६ Xमल) �Qत १० Xल. पा<यातनू फवाराव.े 

वाल/ कडवा वाल  पेरणी • वालाची भात कापणी नंतर जXमनीDया अंगओEयावर �वनामशागत पेरणी कर<यासाठR भात 

काढणीनंतर लगेच शेतातील तणाचंे :लायफोसेट ५ Xम. ल). �Qत Xलटर पा<यातनू फवारणी 

करावी. Pयानंतर कोणतीह) मशागत न करता टोकन प[तीने दोन ओळीत ३० X १५ स.ेमी. 

अंतर ठेवनू वालाची पेरणी करावी. पेरणी करते वेळी $बया<याशजेार) भोक कNन PयामOये 

दाणेदार Xम]खत गंु^यास एक �कलो या �माणे `यावेत.  

सुपार)  -- • पाऊसाचे �माण कमी असEयाने सुपार) बागेत आवशAयतेनसुार पाणी दे<याची Bयव?था 

करावी.   

'चकू  -- • 'चकू बागेमOये जु5या झाडाचंी मुaय फांद)ची छाटणी व इतर फां`यांची �वरळणी करावी.  

भाजीपाला/ 

फळबाग रोपवा,टका 

रोपवा,टका  • भाजीपाला तसचे फळबाग रोपवाट)केस पाणी दे<याची Bयव?था करावी.  

• कलमांDया नवीन वाढणाdया फुट)ला का^यांनी आधार `यावा तसेच कलमांवर �वरळ सावल) 

करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेeया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांच,े शेeयाचंे आfण कgबhयांचे वाढPया तापमानापासनू संरiण कराव.े  

• जनावरांना �प<यासाठR ?वDछ पा<याची Bयव?था करावी तसेच गो^यामOये हवा खेळती राह)ल 

याची काळजी jयावी.  

सदर कृ"ष स-ला पSTका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Uामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तW 

स�मतीIया �शफारशीवYन तयार कYन �साZरत कर[यात आल*. 

अ\धक मा<हतीसाठ] नजीकIया कृषी "व$यापीठाच ेक� � Hकंवा महारा^_ शासनाचे कृषी अ\धकार* यांIयाशी संपक�  करावा. 

 


