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>दनांक २३ ते २६ नोAह�बर २०१८ पयEत आकाश अशंता: मेघाIछा>दत राह*ल.  
"पक अवPथा   कृ"ष स-ला   

भात पूव6 मशागत • उ9हाळी भात रोपवा,टकेसाठ? १ मी. X १० मी. अंतराचे गाद)वाफे तयार कराव.े वाBयांना �ती आर श%ेास १ �कलो युDरया व ३ �कलो 

Eसगंल सुपर फॉGफेट Hयाव.े 

• उ9हाळी भात लागवडीसाठ? कज6त-१८४, रJना, रJना'गर)-१, रJना'गर)-७४, रJना'गर)-२४, रJना'गर)-७११, कज6त-१, कज6त-३ या जातींचे 

$बयाणे वापराव.े  

• पेरणीपूवM $बयाNयास २.५ Oम �ती �कलो �माणे थायरम बुरशीनाशक चोळाव.े 

• रोपवाट)केतील तणांQया बंदोबGतासाठ? पेरणीनंतर वाफे ओले होताच ऑSसीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Eलटर पाNयात ३ Eम. ल). या�माणे 

�ती आर शे%ावर ५ Eलटर या �माणात एकसारखे फवाराव.े  

भुईमुग पूव6 मशागत  • रUबी भुईमुग लागवडीसाठ? एस बी. ११, ट).ए.जी.- २४, फुले �गती, कVकण गौरव, ट). जी. २६, कVकण XोYबे टपोरा या जातींचे $बयाणे 

१२५ ते १५० �कलो �ती हेSटर) वापराव.े 

• मर रोगाचा �ादभुा6व टाळNयासाठ? $बयाणास थायरम २.५ Oम �ती �कलो या �माणात चोळाव.े 

आंबा  पालवी  • आंUयाQया नवीन पालवीवर करपा रोगाचा �ादभुा6व होNयाची शSयता आहे. या रोगाQया Zनयं%णासाठ? १ टSका बोड[Eम\ण �कंवा ०.२५ 

टSके कॉपरऑSझीSलोराइड २५ Oॅम �कंवा ०.१ टSका काब`9डाझीम १० Oॅम �ती १० Eल. पाNयात Eमसळून फवाराव.े 

• आंUयाQया कोवaया पालवीवर फुल�कडीचा �ादभुा6व ,दसून आbयास Zनयं%णासाठ? ३० टSके �वाह) डायमेथोएट १५ Eम.ल). �Zत १० ल)टर 

पाNयात Eमसळून फवारणी करावी. फवारणी पानाQया खालQया बाजूवर पडेल याची दcता dयावी.  

(सदर कeटकनाशकास लेबल Sलेम नाह)त.) 

काजू मोहोर 

अवGथा  

• काजूमfये मोहोर फुटNयाQया अवGथेत ढेकNयाचा (ट) मॉGंकeटो बग) आhण फुल�कडीचा �ादभुा6व ,दसून आbयास Zनयं%णासाठ? �वाह) 

�ोफेनोफोस ५० टSके १० Eम. ल). �Zत १० Eल. पाNयात Eमसळून दसुर) फवारणी मोहोर फुटNयाQयावेळी करावी. 

नारळ फळधारणा • नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीQया Zनयं%णासाठ? ५ टSके कडूZनबंयुSत (अझाडीराSट)न) कeटकनाशक ७.५ Eम.ल). सम�माणात पाNयात 

Eमसळून मुळाHवारे ऑSटोबर ते नोiहjबर म,ह9यात Hयाव.े औषध ,दbयानंतर ४५ ,दवसापयlत नारळ काढू नयेत. 

• नारळाQया आaयामfये ओलावा ,टक�वNयासाठ? नारळाQया शjडया पुराiयात आhण झावaयांचे आQछादन कराव.े 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा,टका 

पनुला6गवड • कोबी �पकाची रोपे लागवडीयोnय झाल) असbयास पनु6लागवड करावी. लागवड सर)वरंUयावर ४५ x ४५ से.मी. �कंवा ६० x ६० से.मी. 

अंतरावर करावी. लागवडीQया वेळेस �ती एकर) ८ टन शेणखत, ३५ �कलो युDरया, १५० �कलो Eसगंल सुपर फोGफेट आhण ४० �कलो 

Yयुरेट ऑफ पोटश खताची मा% Hयावी. लागवडीनंतर लगेच पाणी Hयाव.े  

• टोमेटो, वांगी, Eमरची �पकांमfये सु%कृमी व फळ पोखरणाpया अळीQया iयवGथापनासाठ? �पका भोवती झjडूQया सापळा �पकाची लागवड 

करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शaेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना ,हरiया चाpयासाठ? चारा चवळी, मका या �पकांची लागवड करावी.  
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अ\धक मा>हतीसाठ] नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा^_ शासनाचे कृषी अ\धकार* यांIयाशी संपक�  करावा. 

 


