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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला  
@दनांक १ ते ५ Rडस�बर २०१८ पयGत आकाश मेघाKछा@दत राह*ल.  

"पक अवSथा   कृ"ष स-ला   

भात पेरणी  • उ9हाळी भात रोपवाट)केतील पेरणी पूण= क>न ?यावी.   

भुईमगु  पेरणी  • कमी होणा@या तापमानाचा भुईमगुाBया उगवणशDतीवर पEरणाम होत असFयाने पारदश=क GलािIटक आBछादन (५ त े ६ 

मायLोन) वाप>न भुईमगुाची लागवड करावी. आBछादनावर २० सेमी अंतरावर तीन ओळीमNये १० सेमी अंतरावर ३ सOमी 

Pयासाची भोके पाडावीत. आBछादनासाठR गाद)वाफे तयार करताना ६० सOमी Sंद)चे व ५-७ सOमी उंची असलेले  तयार करावेत. 

दोन गाद)वाUयामधील अंतर ३० सOमी ठेवावे. भुईमगुातील तणांBया Vनयं%णासाठR हेDटर) १.५ �कलो WयुटाDलोर ५ Xम.ल). �ती 

१० Xलटर पाYयात Xमसळून गाद)वाUयावर पेरणीपूवZ ओFया प[ृठभागावर एकसारखी फवारणी करावी. तणनाशक फवारणीनंतर 

GलािIटक आBछादन गाद)वाUयावर अंथरावे व कडांवर मातीचा थर दयावा. आBछादनावर पाडलेFया भोकात ३-४ सOमी खोल)वर 

$बयाYयाची पेरणी करावी. हेDटर) १०९ �कलो युEरया व ६२५ �कलो Xसगंल सपुर फोIफेट या खताची संपूण= मा%ा पेरणीपूवZ 

ओळीमNये ८-१० सOमी खोल)वर पडले अशा त@हेने दयावी. ,ट ठRबक Xसचंनाची सोय करता येणे शDय असFयास आBछादन 

अंथरYयापवूZ ठRबक Xसचंनाचा संच अंथरावा. 

काजू मोहोर 

अवIथा  

• काजूमNये मोहोर फुटYयाBया अवIथेत ढेकYयाचा (ट) मॉIंकbटो बग) आcण फुल�कडीचा �ादभुा=व ,दसनू आFयास Vनय%ंणासाठR 

�वाह) �ोफेनोफोस ५० टDके १० Xम. ल). �Vत १० Xल. पाYयात Xमसळून दसुर) फवारणी मोहोर फुटYयाBयावेळी करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा,टका 

पनु=लागवड • टोमेटो, वांगी, Xमरची �पकांमNये पाने खाणार) अळी, तांबडे भुगें, तडुतडु,े मावा �कडींचा �ादभुा=व ,दसनू आFयास Vनयं%णासाठR 

मॅलेथीऑन २० Xमल) �कंवा डायमेथोएट १५ Xमल) १० Xलटर पाYयात Xमसळून फवारणी करावी. 

• फळबाग रोपवाट)केस VनयXमत पाणी देYयाची PयवIथा करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेeया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना ,हरPया चा@यासाठR चारा चवळी, मका या �पकांची लागवड करावी.  

• जनावरांसाठR XलPहर UFय ूरोगावर �Vतबधंाfमक उपाय gहणनू पश ुवhैय�कय अ'धकार) सFFयाने सव= जनावरांना जंताचे 

औषध hयावे. 

• रा%ीBयावेळी �कमान तापमानात घट होत असFयाने जनावरांBया गोठयात तसेच कkबlयांBया शडे मNये गरजेनुसार �वजेचे बFब 

आcण शडेभोवती पडदे गुडंाळावे. 

सदर कृ"ष स-ला पVWका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Xामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तZ स�मतीKया �शफारशीव\न तयार 

क\न �सा]रत कर^यात आल*. 

अ0धक मा@हतीसाठ_ नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी सपंक�  करावा. 
 


