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<दनांक २० व २१ ऑLटोबर, २०१८ रोजी पावसाची शLयता आहे. <दनांक १७ ते २१ ऑLटोबर २०१८ पयDत आकाश मेघाIछा<दत राह*ल. 
"पक अवPथा   कृ"ष स-ला   

भात प7वता  

 

• पावसाची श7यता अस;याने तयार झाले;या भात �पकाची सकाळी ‘वैभव” �वAयाने जCमनीलगत कापणी कEन लगेच मळणी कEन 

२ ते ३ उGहे देऊन धाGय वाळवाव.े 

नागल)  प7वता • पावसाची श7यता अस;याने नागल) �पक तयार झाले अस;यास सकाळी कणसे �वAयाने कापून उGहात वाळवावीत नंतर मळणी 

करावी.  

वाल  पूव5 मशागत व 

पेरणी  

• खर)प भात कापणी नंतर वालाची पेरणी १५ ऑ7टोबर ते १५ नोLहMबर या कालावधीत करावी. जCमनीत वापसा असताना एक वेळ 

नांगरट कEन हे7टर) ५ टन शेणखत �कंवा कंपोOटखत Cमसळावे व जमीन समपातळीत आणून वालाची पेरणी �Qत हे7टर) ३० ते 

४५ �कलो $बयाणे टोकन पRतीने ३० x १५ से. मी. �कंवा ३० x २० से. मी. �कंवा ३० x ३० से. मी. अंतरावर करावी.      

आंबा  पालवी  • आंTयाUया  नवीन  फुटले;या पालवीवर तुडतुVयांचा �ादभुा5व ,दसून येत अस;यास Qनयं%णासाठX  ड;ेटामेYीन २.८ ट7के �वाह) ९ 

Cम. ल). �कंवा मोनोZोटोफॉस ३६ ट7के �वाह) १५ Cम. ल). �ती १० Cल. पा\यातून कलमावर फवाराव.े  

• नवीन लागवड केले;या कलमांना ,ठबक पRतीने �कंवा आळे तयार कEन पाणी दे\याची LयवOथा करावी तसेच आAयाम^ये 

गवताचे १५ सM. मी. जाडीचे �कंवा काAया _लािOटक कापडाचे आUछादन कराव.े 

• मोbया आंबा बागांची गवत काढून लवकरात लवकर साफसफाई करावी.  

नारळ फलधारणा  • नारळ बागेत माडाUया बुं^याभोवती आळे तयार कEन ५ ते १० ,दवसांUया अंतराने पाणी दे\याची LयवOथा करावी तसेच 

आAयाम^ये गवताचे १५ सM. मी. जाडीचे �कंवा काAया _लािOटक कापडाचे आUछादन कराव.े  

केळी - • केळी बागेत ७ ते ८ ,दवसांUया अंतराने पाणी दे\याची LयवOथा करावी.   

• फुलोdयावर आले;या केळीUया झाडाला काठXचा आधार eयावा.  

मसाला �पके  - • मसाला �पक बागांची गवत काढून लवकरात लवकर साफसफाई करावी तसेच  ७ ते ८ ,दवसांUया अंतराने पाणी दे\याची LयवOथा 

करावी.   

फुलशतेी रोपवा,टका • झMडू व अOटर फुल�पकांची रोपवा,टका तयार करावीत.  

भाजीपाला/ 

फळबाग रोपवा,टका 

रोपवा,टका   • पालेभाfया, भMडी व कCलगंडाची लागवड १५ नोLहMबर पूवg पूण5 कEन hयावी.  

• वांगी वगgय व कोबीवगgय �पकांची रोपवा,टका तयार करावीत. 

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस QनयCमत पाणी दे\याची LयवOथा करावी.  

• नस5र) शडे मधील कलमे बाहेर काढून १० ते १५ सM. मी. खोल)Uया चरात ठेवावीत तसेच कलमांUया जोडाUया ,ठकाणी बांधलेल) पiी 

काढल) नस;यास काढून टाकावीत व न% यु7त खताची मा%ा eयावी.  

• रोपवाट)केतील कलमांUया नवीन पालवीवर शMड ेपोखर\याdया अळी व Cमजमाशीचा �ादभुा5व ,दसून येत अस;याने कjडkOत पालवी 

अळीस,हत नlट करावी व डायमेथोएट १५ Cम.ल). �Qत १० Cलटर पा\यातून फवारणी करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शAेया/ कुकुटपालन 

- • उपलTध असले;या ,हरवा चाdयाची मुरघास पRतीने साठवण करावी.  

• वाढnया उlणतेमुळे संकर)त जनावरे दपुारUया वेळेस चरायला सोडू नयेत.  

• जनावरांना �प\यासाठX OवUछ पा\याची LयवOथा करावी तसेच गोbयाम^ये हवा खेळती राह)ल याची काळजी hयावी.  

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$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा^_ शासनाचे कृषी अ\धकार* यांIयाशी संपक�  करावा. 

 


