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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 
Cदनांक २७ नोRह4बर त े१ Sडस4बर, २०१९ दरTयान कमाल तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश अंशत: मेघा7छाCदत राह
ल. 

Cदनांक २९ नोRह4बर त े१ Sडस4बर, २०१९ साठW क&कण �वभागासाठW पज2Xयमानाचा �वYताZरत [ेणी अंदाज हा सामाXयपेOा कमी राह
ल. सामाXय फरक वनYपती ]नद̂शांक 

(NDVI) नसुार र�ना�गर
 िज�cयामdये वनYपती ]नद̂शांक चांग�या Yवeपाचा असनू .मा-णत पज2Xयमान ]नद̂शांक (SPI) नसुार ओलावा िYथती दश2�वjयात आल
 आहे.  

�पक अवYथा कृ�ष स�ला 

भुईमुग पेरणी • भुईमुगाची लागवड पारदश4क 5लाि7टक आ:छादन (५ ते ६ माय>ोन) वाप@न करावयाची असAयास जCमनीची नांगरट क@न जमीन 

समपातळीत आणAयानंतर ५-७ सFमी उंचीचे व ६० सFमी Hंद)च ेआ:छादनासाठJ गाद)वाफे तयार करावेत. दोन गाद)वाKयामधील अंतर ३० 

सFमी ठेवाव.े गाद)वाफे तयार करताना ४ ते ६ टन चांगले कुजलेले शेणखत जCमनीमLये वाKयावर Cमसळाव.े एकर) ४४ �कलो युNरया, २५० 

�कलो Cसगंल सुपर फो7फेट आOण ४० �कलो Pयुरेट ऑफ पोटाश खताची संपूण4 मा%ा पेरणीपूवQ ओळीमLये ८ ते १० सF.मी. खोल)वर पडले 

अशी Sयावी. भुईमुगातील तणां:या Tनयं%णासाठJ UयुटाVलोर ५० Cम.ल). �ती १० Cलटर पाWयात Cमसळून गाद)वाKयावर पेरणीपूवQ ओAया 

पXृठभागावर एकसारखी फवारणी करावी. Yठबक Cसचंनाची सोय करता येणे शVय असAयास आ:छादन अंथरWयापूवQ Yठबक Cसचंनाचा संच 

अंथरावा. आ:छादना:या मLयभागी २० सेमी अंतरावर तीन ओळीमLये १० सेमी अंतरावर ३ सFमी \यासाची भोके पाडावीत. तणनाशक 

फवारणीनंतर 5लाि7टक आ:छादन गाद)वाKयावर अंथरावे व कडांवर मातीचा थर दयावा. आ:छादनावर पाडलेAया भोकात ३-४ सFमी खोल)वर 

$बयाWयाची पेरणी करावी. पेरणीसाठJ १२५ ते १५० �कलो �ती हेVटर) $बयाणे वापराव.े मर रोगाचा �ादभुा4व टाळWयासाठJ $बयाWयास 

पेरणीपूवQ थायरम ३ ^ॅम/ �कलो या �माणात चोळाव.े पेरणीनंतर हलके पाणी दयाव.े 

आंबा 

 

पालवी ते ब&गे 

फुटणे अवYथा  

• जून झालेAया आंबा पालवीला बbगे फुटWयास पोषक वातावरण तयार होत आहे. आंबा मोहोर संरcण वेळाप%कानुसार दसुर) फवारणी 

तुडतुdयां:या व भुर) रोगा:या Tनयं%णासाठJ डAेटामेeीन २.८ टVके �वाह) १० Cम.ल). + पाWयात �वरघळणारे  ८० टVके गंधक २० ^ॅम �Tत 

१० Cलटर पाWयात Cमसळून फवारणी करावी. 

काजू मोहोर • काजू मोहोराचे ढेकWया व फुल�कडीपासून संरcण करWयासाठJ मोहोर फुटWया:या वेळी �ोफेनोफॉस ५० टVके �वाह) १० Cम.ल). �Tत १० 

Cलटर पाWयात Cमसळून फवारणी करावी. 

वाल
 रोप अवYथा  • वाल) �पकाची उगवण झाAयानंतर १५ ते २० Yदवसांनी रोपांची �वरळणी करावी व  ६ ते ८ Yदवसां:या अंतराने TनयCमत पाणी Sयाव.े 

क/लगंड रोप अवYथा • कCलगंड �पकास ४ ते ५ Yदवसां:या अंतराने TनयCमत पाणी Sयाव.े  

वांगी  रोप अवYथा  • वांगी �पकाची रोपे लागवडीयोjय झाल) असAयास पनु4लागवड करावी. पाने लहान राहणे या रोगापासून संरcण करWयाकर)ता पनु4लागवड 

करतेवेळी रोपे डायCमथोएट १ Cम. ल). आOण अ>ोमायCसन ०.५ ^ॅम �Tत Cलटर पाWया:या kावणात ५ CमTनटे बडुवनू लागवड करावी. 

लागवड सर)वरंUयावर ६० x ६० से.मी. अंतरावर करावी. लागवडी:या वेळेस �ती एकर) ८ टन शेणखत, ४३ �कलो युNरया, १२५ �कलो Cसगंल 

सुपर फो7फेट आOण ३३ �कलो Pयुरेट ऑफ पोटश खताची मा%ा Sयावी. लागवडीनंतर लगेच पाणी Sयाव.े   

/मरची  रोप अवYथा  • Cमरची �पकाची रोपे लागवडीयोjय झाल) असAयास पनु4लागवड करावी. लागवड सर)वरंUयावर ६० x ६० से.मी. अंतरावर करावी. लागवडी:या 

वेळेस �ती एकर) ६ टन शेणखत, ६५ �कलो युNरया, १८८ �कलो Cसगंल सुपर फो7फेट आOण ३३ �कलो Pयुरेट ऑफ पोटश खताची मा%ा 

Sयावी. लागवडीनंतर लगेच पाणी Sयाव.े   

दभुती जनावरे - • जनावरांना �पWयासाठJ 7व:छ पाणी पुरवmयाची \यव7था करावी.  

• जनावरांना पायलाग रोगावर �Tतबंधाnमक उपाय Pहणून पशु वैSय�कय अ'धकार) सAAयाने सव4 जनावरांना लसीकरण क@न pयाव.े 

कुकुटपालन - • रा%ी:यावेळी �कमान तापमानात घट होत असAयाने जनावरां:या गोठयात तसेच कbबdयां:या शडे मLये गरजेनुसार �वजेचे बAब 

आOण शडेभोवती पडदे गंुडाळाव.े 

सदर कृ�ष स�ला पklका डॉ. बाळासाहेब सावंत क&कण कृ�ष �व'यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तm स/मती7या /शफारशीनुसारतयार कeन .साZरत 

करjयात आल
. 

अ�धक माCहतीसाठW नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराno शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


