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=दनांक १९ व २१ ते २३ ऑLटोबर, २०१८ पयEत हलLया PवQपाIया पावसाची शLयता आहे. =दनांक २१ ऑLटोबर २०१८ रोजी आकाश अशंत: मेघाIछा=दत राह*ल. 
"पक अवPथा   कृ"ष स-ला   

भात प6वता  

 

• पुढ)ल पाचह) ,दवस म:यम ;व<पा=या पावसाची श6यता अस@याने तयार झाले@या भात �पकाची सकाळी ‘वैभव” �वEयाने जGमनीलगत 

कापणी क<न लगेच मळणी क<न २ ते ३ उKहे देऊन धाKय वाळवावे. 

• खोड�कडीचा �ादभुाMव असले@या शतेातील भात �पका=या काढणी नंतर धसकटे गोळा क<न नOट करावीत.  

नागल)  प6वता • पावसाची श6यता अस@याने तयार झाले@या नागल) �पकाची कणसे सकाळी कणसे �वEयाने कापनू उKहात वाळवावीत व नंतर मळणी 

करावी.  

वाल  पूवM मशागत व 

पेरणी  

• भात कापणी नंतर जGमनी=या अंगओ@यावर �वनामशागत वालाची पेरणी करQयासाठS भात काढणीनंतर लगेच शतेातील तणांचे 

Tलायफोसेट ५ Gम. ल). �Uत Gलटर पाQयातून फवारणी करावी. Vयानंतर कोणतीह) मशागत न करता टोकन पWतीने दोन ओळीत ३० X 

१५ से.मी. अंतर ठेवनू वालाची पेरणी करावी. पेरणी करते वेळी $बयाQयाशजेार) भोक क<न Vयाम:ये दाणेदार GमZखत गंु[यास एक 

�कलो या �माणे ]यावेत. 

आंबा  पालवी  • आं_या=या  नवीन  फुटले@या पालवीवर तुडतु`यांचा �ादभुाMव ,दसून आ@यास Uनयं%णासाठS  डे@टामेaीन २.८ ट6के �वाह) ९ Gम. ल). 

�कंवा मोनोbोटोफॉस ३६ ट6के �वाह) १५ Gम. ल). �ती १० Gल. पाQयातून कलमावर फवाराव.े  

• ढगाळ वातावरणामुळे आं_यावर)ल पालवीवर भुर) रोगाचा �ादभुाMव होQयाची श6यता अस@याने रोगा=या Uनयं%णासाठS पाQयात 

�वरघळणारे ८० ट6के गंधक २० eम �Uत १० Gलटर पाQयात Gमसळून फवारणी करावी.  

नारळ फलधारणा  • नारळा वर)ल सf`या भंुTया=या Uनयं%णासाठS श6य असतील तेवढया अEया कोयती=या सहाgयाने काढून टाकाhयात तसेच खोडावर १ 

मीटर उंचीवर 'गरमीटा=या सहाgयाने १५ ते २० से.मी. खोल Uतरपे भोक पाडून Vयाम:ये २० Gम.ल). ३६ ट6के मोनोbोटोफॉस �वाह) 

कiटकनाशक नरसाEया=या सहाgयाने ओतावे आjण भोक Gसमkट=या सहाgयाने बंद कराव.े    

केळी लागवड  • केळी �पका=या नवीन लागवडीसाठS  ४५ x ४५ x ४५ से.मी. आकाराचे ख`ड ेखणावेत आjण उंच वाढणाmया जातीसाठS ३ x ३ मी., 

म:यम वाढणाmया जातीसाठS २.५  x २.५  मी. व ठkगQया जातीसाठS २ x २ मी. अंतरावर लागवड करावी. 

• लागवडी=या वेळेस ५ �कलो शेणखत, ६०० eम Gसगंल सुपर फो;फेट आjण २०० eम nयुरेट ऑफ पोटश खताची मा% ]यावी.  

मसाला �पके  आंतरमशागत  • मसाला �पक बागांची गवत काढून लवकरात लवकर साफसफाई करावी तसेच  ७ ते ८ ,दवसां=या अंतराने पाणी देQयाची hयव;था 

करावी.   

'चकू फलधारणा • 'चकू बागेतील �कडe;त तसेच गळलेल) सवM फळे गोळा क<न जाळून नOट करावीत आjण बाग ;व=छ ठेवावी.  

• 'चकू बागेम:ये जुKया झाडांची मुqय फांद)ची छाटणी व इतर फां]यांची �वरळणी करावी. 

फुलशतेी रोपवा,टका • झkडू व अ;टर फुल�पकांची रोपवा,टका तयार करावीत. 

• मोगरा फुल�पकावर कळी पोखरणाmया अळीचा �ादभुाMव ,दसून आ@यास �कडी=या Uनयं%णासाठS ५% Uनबोळी अकाMची फवारणी करावी.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा,टका 

रोपवा,टका   • र_बी भाजीपाला रोपवाट)केतील रोपां=या जोमदार वाढ)साठS पेरणीनंतर १५ ,दवसांनी �Vयेक वाtयास ५० eम युuरयाची मा% ]यावी.    

• पालेभाvया, भkडी व कGलगंडाची लागवड १५ नोhहkबर पूवw पूणM क<न xयावी.  

• वांगी वगwय व कोबीवगwय �पकांची रोपवा,टका तयार करावीत. 

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस UनयGमत पाणी देQयाची hयव;था करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शEेया/ 

कुकुटपालन 

- • उपल_ध असले@या ,हरवा चाmयाची मुरघास पWतीने साठवण करावी.  

• वाढVया उOणतेमुळे संकर)त जनावरे दपुार=या वेळेस चरायला सोडू नयेत.  

• जनावरांना �पQयासाठS ;व=छ पाQयाची hयव;था करावी तसेच गो[याम:ये हवा खेळती राह)ल याची काळजी xयावी. 

सदर कृ"ष स-ला पTUका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Vामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तX स�मतीIया �शफारशीवQन तयार कQन �साZरत 

कर[यात आल*. 

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



 


