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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला  
?दनांक १४ ते १८ नोBह�बर २०१८ पयGत कमाल तापमानात वाढ होSयाची शNयता आहे. ?दनांक १४ ते १८ नोBह�बर २०१८ पयGत आकाश अशं:ता मेघाKछा?दत राह*ल.  

"पक अवTथा   कृ"ष स-ला   

भात पवू6 मशागत • र7बी उ;हाळी भात लागवड कर>यासाठ@ रोपवा,टका तयार कर>याची पवू6तयार)ची कर>यास सुरवात करावी.  

नागल)  कापणी • तयार झालेEया नागल) �पकाची कणसे सकाळी �वFयाने कापनू उ;हात वाळवावीत व नतंर मळणी करावी.  

भुईमगु पवू6 मशागत  • र7बी भईुमगु लागवडीसाठ@ शेताची पवू6तयार)ची कर>यास सुरवात करावी. जमीन खोल नांगHन हेIटर) १० टन चांगले 

कुजलेले शणेखत अथवा कंपोKट मातीत Lमसळावे.  

वाल रोप • वाल �पकातील तणांचे Mनय%ंण कर>यासाठ@ पेरणीनतंर १५ ,दवसांनी Mनदंनी करावी.                                                                                               

आबंा  पालवी  • नवीन लागवडीतील आबंा कलमाOया जोडाखाल)ल येणार) फुट वेळोवेळी काढून टाकावीत तसेच कलमाभोवती वाढलेल) झडुपे व 

इतर काडी कचरा गोळा कHन नRट करावीत. 

काज ू पालवी • नवीन लागवडीतील काज ूकलमाOया जोडाखाल)ल येणार) फुट वेळोवेळी काढून टाकावीत तसेच कलमाभोवती वाढलेल) 

झडुपे व इतर काडी कचरा गोळा कHन नRट करावीत. 

नारळ फळधारणा • नारळ बागेतील सुकलेEया झावFया, पालापाचोळा गोळा कHन बाग KवOछ कHन ७ ते ८ ,दवसांOया अतंराने पाणी 

दे>याची TयवKथा करावी.   

सुपार)  -- • सुपार) बागेतील सुकलेल) Lशपंटेु, फळे आVण झावFया काढून बाग KवOछ करावी व आवशIयतेनसुार पाणी दे>याची 

TयवKथा करावी.   

केळी - • केळी बागेत ७ ते ८ ,दवसांOया अतंराने पाणी दे>याची TयवKथा करावी.   

मसाला �पके   • काळीLमर) बागेत वेलाभोवती आवशIयतेनसुार पाणी दे>याची TयवKथा करावी.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा,टका 

रोपवा,टका   • वांगी व Lमरची �पकांची रोपे लागवडीयोWय झाल) असEयास पनु6लागवड करावी. पनु6लागवड करतेवेळी रोपे डायLमथोएट १  

Lमल) �Mत Lलटर पा>याOया Yावणात ५ LमMनटे बडुवावी. लागवड सर)वरं7यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. 

लागवडीनतंर लगेच पाणी [यावे.   

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस MनयLमत पाणी दे>याची TयवKथा करावी.  

दभुती 

जनावरे/ 

शेFया/ 

कुकुटपालन 

- • उपल7ध असलेEया ,हरTया चा\यापासनू मुरघास तयार कर>यासाठ@ गवत, फुलावर असताना कापणी कHन मुरघास तयार 

कHन साठवण करावी. 

सदर कृ"ष स-ला पWXका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Yामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त[ स�मतीKया �शफारशीव]न 

तयार क]न �सा^रत करSयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठ_ नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी संपक�  करावा. 
 


