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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

=दनांक १६ ते २० जानेवार* २०१९ पयEत कमाल व Hकमान तापमानात साधारण राह*ल.  

"पक अवPथा कृ"ष स-ला   

भात रोप अव2था   • भात लागवड करावया4या खाचरातील पवू7 मशागतीची कामे पणू7 करावी व खाचरांची बांधबधंी2ती करावी.  

• उ=हाळी भात �पकाची पनु7लागवड (लावणी) करBयाकCरता १२ ते १५ से. मी. उंचीची पाच ते सहा पाने फुटलेल) ३५ ते ४० 

Eदवसांची रोपे लावणीसाठG वापरावी.  

• 'चखलणी4या वेळी ४० �कलो न%, ५० �कलो 2फुरद आIण ५० �कलो पालाश �ती हेJटर) खताची मा% Kयावी.  

• रोपाची लावणी २० x १५ से. मी. अतंर ठेवनू करावी. लावणी सरळ आIण उथळ (२.५ ते ३.५ से.मी. खोल) करावी. उथळ 

लावणी केMयाने फुटवे चांगले येतात. एका चडुात तीन रोपे लावावीत.  

वाल  शOगा अव2था • वाल �पक फुलोPयात येBयाची व दाणे भरBयाची अव2था ओलाRयासाठG अSत सवOदनशील असMयाने वाल �पकास 

फुलोPया4या काळात व शOगा भरताना पाणी Rयव2थापन करावे.   

आबंा मोहोर अव2था • आबंा �पकामTये मोहोर संरUण वेळाप%कानसुार Sतसर) फवारणी मोहोर फुलBयापवुV इWमडाJलो�Vड १७.८ टJके �वाह) ३ 

Wम. ल). ६ Wम. ल). �Sत १० Wलटर पाBयात Wमसळून फवारणी करावी. Xयामुळे तडुतडुे तसेच Wमजमाशीचे Sनय%ंण होव ू

शकेल व Xयाचा परपरागीकरण करणाPया कZटकावर होणारा पCरणाम टाळता येईल. तसेच फवारणी4या वेळेस 

�कटकनाशका4या [ावणामTये  भुर) रोगा4या Sनय%ंणासाठG ५ टJके हेJझाकोनॅझोल ५ Wम. ल). �कंवा पाBयात �वरघळणारे 

८० टJके गंधक २० _ॅम �Sत १० Wलटर या �माणात वापरावे.  

'चकू  फुलोरा व 

फळधारणा 

अव2था 

• २० वषा7वर)ल 'चकू कलमास १० घमेल) शेणखत, ३ �कलो यCुरया, ९ �कलो Wसगंल सुपर फो2फेट व ३ �कलो `यरेुट ऑफ 

पोटॅश असा खताचा दसुरा हaता जानेवार) मEह=यात कलमा4या �व2तारा4या थोडासा आत बांगडी पbतीने देBयात यावा. 

• 'चकू �पकामTये पाने व कcया खाणाPया अळीचा �ादभुा7व Eदसनू येत असMयास Sनय%ंणासाठG अळीने फांKयांवर तयार 

केलेलल) पानांची जाळी आतील अळीसह काढून नeट करावीत व ५ टJके Sनबंोळी अका7ची फवारणी करावी.  

फुल�पके  वाढ)ची अव2था • अॅ2टर �पका4या मुcया जा2त खोलवर जात नसMयाने रोपा4या मुcयाजवळील माती कायम वापसा अव2थेत राह)ल याची 

दUता fयावी. �पकला साधारणत: ८ ते १० Eदवसां4या अतंराने पाणी Kयावे. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाEटका 

फळधारणा  • कWलगंड �पकामTये फुले येBयास सुiवात झाMयावर फळमाशी4या Sनय%ंणासाठG Jय ुMयरु ‘रUक’ सापळे �ती हेJटर) ४ 

वापरावे. वेळोवेळी कZड_2त फळे जाळून नeट करावीत.  

• फळबाग रोपवाEटकेस SनयWमत पाणी देBयाची Rयव2था करावी.   

सदर कृ"ष स-ला पRSका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Tामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तV स�मतीIया �शफारशीवXन 

तयार कXन �साYरत करZयात आल*. 
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