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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला  
?दनांक ५ ते ९ Rडस�बर २०१८ पयGत आकाश मेघाKछा?दत राह*ल.  

"पक अवSथा   कृ"ष स-ला   

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

भुईमगु  पेरणी  • कमी होणा@या तापमानाचा भुईमगुाBया उगवणशCतीवर पDरणाम होत असEयाने पारदश=क FलािHटक आBछादन (५ ते ६ 

मायKोन) वाप>न भुईमगुाची लागवड करावी. आBछादनावर २० सेमी अतंरावर तीन ओळीमMये १० सेमी अतंरावर ३ 

सNमी Oयासाची भोके पाडावीत. आBछादनासाठQ गाद)वाफे तयार करताना ६० सNमी Rंद)चे व ५-७ सNमी उंची असलेले  

तयार करावेत. दोन गाद)वाTयामधील अतंर ३० सNमी ठेवावे. भईुमगुातील तणांBया Uनय%ंणासाठQ हेCटर) १.५ �कलो 

VयटुाCलोर ५ Wम.ल). �ती १० Wलटर पाXयात Wमसळून गाद)वाTयावर पेरणीपवूY ओEया पZृठभागावर एकसारखी फवारणी 

करावी. तणनाशक फवारणीनतंर FलािHटक आBछादन गाद)वाTयावर अथंरावे व कडांवर मातीचा थर दयावा. 

आBछादनावर पाडलेEया भोकात ३-४ सNमी खोल)वर $बयाXयाची पेरणी करावी. हेCटर) १०९ �कलो यDुरया व ६२५ �कलो 

Wसगंल सुपर फोHफेट या खताची संपणू= मा%ा पेरणीपवूY ओळीमMये ८-१० सNमी खोल)वर पडेल अशा त@हेने दयावी. ,ट 

ठQबक Wसचंनाची सोय करता येणे शCय असEयास आBछादन अथंरXयापवूY ठQबक Wसचंनाचा संच अथंरावा. 

काज ू मोहोर 

अवHथा  

• काजमूMये मोहोर फुटXयाBया अवHथेत ढेकXयाचा (ट) मॉHंकaटो बग) आbण फुल�कडीचा �ादभुा=व ,दसनू आEयास 

Uनय%ंणासाठQ �वाह) �ोफेनोफोस ५० टCके १० Wम. ल). �Uत १० Wल. पाXयात Wमसळून दसुर) फवारणी मोहोर 

फुटXयाBयावेळी करावी. 

    (सदर कaटकनाशकास लेबल Cलेम नाह)त)   

नारळ - • तापमानात वाढ सभंवत असEयाने नारळ बागेत माडाBया बुMंयाभोवती आळे तयार क>न ६ ते ७ ,दवसांBया अतंराने 

पाणी देXयाची OयवHथा करावी.  

सुपार)  - • तापमानात वाढ सभंवत असEयाने सुपार) बागेत ४ ते ५ ,दवसांBया अतंराने पाणी देXयाची OयवHथा करावी.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा,टका 

पनु=लागवड • टोमेटो, वांगी, Wमरची �पकांमMये पाने खाणार) अळी, तांबड े भुगें, तडुतडु,े मावा �कडींचा �ादभुा=व ,दसनू आEयास 

Uनय%ंणासाठQ मॅलेथीऑन २० Wमल) �कंवा डायमेथोएट १५ Wमल) १० Wलटर पाXयात Wमसळून फवारणी करावी. 

• फळबाग रोपवाट)केस व भाजीपाला �पCस UनयWमत पाणी देXयाची OयवHथा करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेdया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांसाठQ पायलाग रोगावर �Uतबधंाeमक उपाय fहणनू पश ु वhैय�कय अ'धकार) सEEयाने सव= जनावरांना 

लसीकरण क>न ?यावे.  

 

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 संपक�  करावा. 
 


