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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक २९ नोPह2बर ते १ Qडस2बर, २०१९ दरRयान आकाश अशंत: मेघा5छाAदत राह
ल. 

Aदनांक २९ नोPह2बर ते १ Qडस2बर, २०१९ साठS क%कण �वभागासाठS पज0Uयमानाचा �वVताWरत Xेणी अदंाज हा सामाUयपेMा कमी राह
ल. सामाUय फरक वनVपती 

Zनद[शांक (NDVI) नसुार रायगड िज�`यामaये वनVपती Zनद[शांक चांग�या Vवbपाचा असनू ,मा+णत पज0Uयमान Zनद[शांक (SPI) नसुार ओलावा िVथती 

दश0�वgयात आल
 आहे. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

भात रोपवाAटका • र1बी उ5हाळी भात रोपवाट)केस :नय;मत पाणी दे=याची ?यव@था करावी. 

भईुमगु पेरणी • भुईमगुाची लागवड पारदशCक Dलाि@टक आGछादन (५ ते ६ मायJोन) वापLन करावयाची असMयास ज;मनीची नांगरट 

कLन जमीन समपातळीत आणMयानतंर ५-७ सOमी उंचीचे व ६० सOमी Pंद)चे आGछादनासाठR गाद)वाफे तयार करावेत. दोन 

गाद)वाSयामधील अतंर ३० सOमी ठेवावे. गाद)वाफे तयार करताना ४ ते ६ टन चांगले कुजलेले शणेखत ज;मनीमTये 

वाSयावर ;मसळावे. एकर) ४४ �कलो यVुरया, २५० �कलो ;सगंल सपुर फो@फेट आWण ४० �कलो Xयरेुट ऑफ पोटाश खताची 

संपणूC मा%ा पेरणीपवूY ओळीमTये ८ ते १० सO.मी. खोल)वर पडेल अशी [यावी. भुईमगुातील तणांGया :नय%ंणासाठR 

1यटुा\लोर ५० ;म.ल). �ती १० ;लटर पा=यात ;मसळून गाद)वाSयावर पेरणीपवूY ओMया प]ृठभागावर एकसारखी फवारणी 

करावी. ^ठबक ;सचंनाची सोय करता येणे श\य असMयास आGछादन अथंर=यापवूY ^ठबक ;सचंनाचा संच अथंरावा. 

आGछादनाGया मTयभागी २० सेमी अतंरावर तीन ओळीमTये १० सेमी अतंरावर ३ सOमी ?यासाची भोके पाडावीत. 

तणनाशक फवारणीनतंर Dलाि@टक आGछादन गाद)वाSयावर अथंरावे व कडांवर मातीचा थर दयावा. आGछादनावर 

पाडलेMया भोकात ३-४ सOमी खोल)वर $बया=याची पेरणी करावी. पेरणीसाठR १२५ ते १५० �कलो �ती हे\टर) $बयाणे 

वापरावे. मर रोगाचा �ादभुाCव टाळ=यासाठR $बया=यास पेरणीपवूY थायरम ३ _ॅम/ �कलो या �माणात चोळावे. पेरणीनतंर 

हलके पाणी दयावे. 

आबंा 

 

पालवी ते ब%गे 

फुटणे अवVथा  

• जनू झालेMया आबंा पालवीला बcगे फुट=यास पोषक वातावरण तयार होत आहे. आबंा मोहोर संरdण वेळाप%कानसुार दसुर) 

फवारणी तडुतeुयांGया व भुर) रोगाGया :नय%ंणासाठR डेMटामेfीन २.८ ट\के �वाह) १० ;म.ल). + पा=यात �वरघळणारे  ८० 

ट\के गंधक २० _ॅम �:त १० ;लटर पा=यात ;मसळून फवारणी करावी. 

काज ू मोहोर • काज ूमोहोराचे ढेक=या व फुल�कडीपासनू संरdण कर=यासाठR मोहोर फुट=याGया वेळी �ोफेनोफॉस ५० ट\के �वाह) १० 

;म.ल). �:त १० ;लटर पा=यात ;मसळून फवारणी करावी. 

पांढरा कांदा रोपवाAटका • कांदा  रोपवा^टकेस :नय;मत पाणी दे=याची ?यव@था करावी. 

वाल
 रोप अवVथा  • वाल) �पकाची उगवण झाMयानतंर १५ ते २० ^दवसांनी रोपांची �वरळणी करावी व  ६ ते ८ ^दवसांGया अतंराने :नय;मत 

पाणी [यावे. 

क-लगंड रोप अवVथा • क;लगंड �पकास ४ ते ५ ^दवसांGया अतंराने :नय;मत पाणी [यावे.  

वांगी  रोप अवVथा  • वांगी �पकाची रोपे लागवडीयोkय झाल) असMयास पनुCलागवड करावी. पाने लहान राहणे या रोगापासून संरdण 

कर=याकर)ता पनुCलागवड करतेवेळी रोपे डाय;मथोएट १ ;म. ल). आWण अJोमाय;सन ०.५ _ॅम �:त ;लटर पा=याGया 

lावणात ५ ;म:नटे बडुवनू लागवड करावी. लागवड सर)वरं1यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. लागवडीGया वेळेस �ती 

एकर) ८ टन शेणखत, ४३ �कलो यVुरया, १२५ �कलो ;सगंल सुपर फो@फेट आWण ३३ �कलो Xयरेुट ऑफ पोटश खताची 



मा%ा [यावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी [यावे.   

-मरची  रोप अवVथा  • ;मरची �पकाची रोपे लागवडीयोkय झाल) असMयास पनुCलागवड करावी. लागवड सर)वरं1यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर 

करावी. लागवडीGया वेळेस �ती एकर) ६ टन शणेखत, ६५ �कलो यVुरया, १८८ �कलो ;सगंल सुपर फो@फेट आWण ३३ �कलो 

Xयरेुट ऑफ पोटश खताची मा%ा [यावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी [यावे.   

दभुती जनावरे - • जनावरांना �प=यासाठR @वGछ पाणी परुवnयाची ?यव@था करावी.  

• जनावरांना पायलाग रोगावर �:तबधंाoमक उपाय Xहणनू पश ु व[ैय�कय अ'धकार) सMMयाने सवC जनावरांना लसीकरण 

कLन qयावे. 

कुकुटपालन - • रा%ीGयावेळी �कमान तापमानात घट होत असMयाने जनावरांGया गोठयात तसेच कcबeयांGया शडे मTये गरजेनसुार 

�वजेचे बMब आWण शडेभोवती पडदे गुडंाळावे. 

सदर कृ�ष स�ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावंत क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तk स-मती5या -शफारशीनुसारतयार कbन ,साWरत 

करgयात आल
. 

अlधक माAहतीसाठS नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराmn शासनाच ेकृषी अlधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 
 


