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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

=दनांक १७ ते २१ नोAह�बर २०१८ पयEत कमाल तापमानात वाढ होQयाची शLयता आहे. =दनांक १७ ते २१ नोAह�बर २०१८ रोजी आकाश मेघाIछा=दत राह*ल.  

"पक अवRथा   कृ"ष स-ला   

भुईमगु पवू6 मशागत  • र8बी भुईमगु लागवडीसाठ< एस बी. ११, ट).ए.जी.- २४, फुले �गती, क@कण गौरव, ट). जी. २६, क@कण CोDबे टपोरा या 

जातींचे $बयाणे १२५ ते १५० �कलो �ती हेGटर) वापरावे. 

• मर रोगाचा �ादभुा6व टाळIयासाठ< $बयाणास थायरम २.५ Kम �ती �कलो या �माणात चोळावे. 

आबंा  पालवी  • ढगाळ वातावरण व हलGया NवOपाPया पज6QयवRृट) सभंवत असSयाने, आ8ंयाPया नवीन पालवीवर करपा रोगाचा 

�ादभुा6व होIयाची शGयता आहे. या रोगाPया Tनय%ंणासाठ< १ टGका बोडUVमWण �कंवा ०.२५ टGके कॉपरऑGझीGलोराइड 

२५ Kॅम �कंवा ०.१ टGका काब\Qडाझीम १० Kॅम �ती १० Vल. पाIयात Vमसळून फवारावे. 

नारळ फळधारणा • नारळ बागेतील सुकलेSया झाव]या, पालापाचोळा गोळा क^न बाग NवPछ क^न ७ ते ८ ,दवसांPया अतंराने पाणी 

देIयाची `यवNथा करावी.   

केळी - • केळी बागेत ७ ते ८ ,दवसांPया अतंराने पाणी देIयाची `यवNथा करावी.   

'चकू  - • 'चकू फळातील बी पोखरणाaया अळीPया Tनय%ंणासाठ< 'चकू बागेतील �कडKNत तसेच गळलेल) सव6 फळे व पालापाचोळा 

गोळा क^न जाळून नRट करावा. तसेच ५० टGके �वाह) �ोफेनोफोस १५ Vम. ल). �कंवा १४.५ टGके �वाह) इंडोGझाकाब6 

५ Vम.ल) �कंवा २.८ टGके �वाह) डेSटामेbीन १० Vम. ल). कcटकनाशकंची आलटून पालटून �Tत १० Vलटर पाIयातनू एक 

म,हQयाPया अतंराने दोन फवारIया करा`यात.   

मसाला �पके   • काळीVमर) बागेत वेलाभोवती आवशGयतेनसुार पाणी देIयाची `यवNथा करावी.   

फुल �पके रोपवा,टका • झdडू व अNटर फुल�पकांPया रोपवाट)केस TनयVमत पाणी देIयाची `यवNथा करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा,टका 

रोपवा,टका   • वांगी व Vमरची �पकांची रोपे लागवडीयोeय झाल) असSयास पनु6लागवड करावी. पनु6लागवड करतेवेळी रोपे डायVमथोएट १  

Vमल) �Tत Vलटर पाIयाPया fावणात ५ VमTनटे बडुवावी. लागवड सर)वरं8यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. 

लागवडीनतंर लगेच पाणी hयावे.   

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस TनयVमत पाणी देIयाची `यवNथा करावी.  

दभुती 

जनावरे/ 

शे]या/ 

कुकुटपालन 

- • उपल8ध असलेSया ,हर`या चाaयापासनू मुरघास तयार करIयासाठ< गवत, फुलावर असताना कापणी क^न मुरघास तयार 

क^न साठवण करावी. 

सदर कृ"ष स-ला पUVका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Wामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तY स�मतीIया �शफारशीव[न 

तयार क[न �सा\रत करQयात आल*. 

अ]धक मा=हतीसाठ^ नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ]धकार* यांIयाशी संपक�  करावा. 

 


