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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला  
<दनांक ६ ते १० ऑLटोबर २०१८ पयDत हलLया PवQपाIया पावसाची शLयता आहे. <दनांक ६ ते १० ऑLटोबर २०१८ पयDत आकाश मेघाIछा<दत राह*ल. 

"पक अवPथा   कृ"ष स-ला   

भात दाणे भर;याची 

अव>था ते प@वता 

• गरAया जातीचे भात पसवनू दाने भर;याCया अव>थेत असDयाने भात खाचरात पा;याची पातळी ५ से. मी. 

पयGत ठेवावी. 

• Iनमगरवे भात प@व होव ूलागDयास कापणी कर;यापवुK ८ ते १० ,दवस शतेातील पाणी काढून टाकावेत.    

वाल/ कडवा वाल  पेरणी • वालाची भात कापणी नतंर जNमनीCया अगंओDयावर �वनामशागत पेरणी कर;यासाठP भात काढणीनतंर 

लगेच शतेातील तणांचे 9लायफोसेट ५ Nम. ल). �Iत Nलटर पा;यातनू फवारणी करावी. Qयानतंर कोणतीह) 

मशागत न करता टोकन पRतीने दोन ओळीत ३० X १५ से.मी. अतंर ठेवनू वालाची पेरणी करावी. पेरणी 

करते वेळी $बया;याशेजार) भोक कUन QयामVये दाणेदार NमWखत गुXंयास एक �कलो या �माणे Zयावेत.  

आबंा पालवी  • आबंा बागेमVये ज4ुया अनQुपा,दत झाडांची मVय फांद)ची छाटणी व इतर फांZयाची �वरळणी करावी.  

नारळ -- • पाऊसाचे �माण कमी असDयाने नारळ बागेत पाणी दे;याची Aयव>था करावी.   

भाजीपाला 

फळबाग रोपवा,टका 

फळधारणा • वा_याचा वेग जा>त असDयाने भाजीपाला �पकास भर Zयावी आ`ण काठPचा आधार Zयावा.  

• वांगी �पकामVये शaडा व फळे पोखरणा_या अळीचा �ादभुा7व ,दसनू येताच QयाCया Aयव>थापनासाठP 

कbडc>त फळे जमा कUन नdट करावीत. तसेच फेनAeलरेट १ Nम. ल). �Iत Nलटर पा;यात Nमसळून 

फवारणी करावी. 

• भaडी भाजीपाला �पकावर)ल पांढ_यामाशीCया Iनय%ंणासाठP शेतामVये �पवfया रंगाची 'चकट काडg ८ �Iत 

एकर लावावीत.   

• रhबी हंगामासाठP रोपे तयार कर;याकiरता ३ मी. लांब X १ मी. jंद X १५ से.मी. उंचीCया गाद)वाlयावर 

�ती चौरस  मीटर ५ �कलो शणेखत, ३५ cॅम यiुरया, १०० cॅम Nसगंल सुपर फॉ>फेट व २५ cॅम pयरेुट 

ओफ पोटेश Nमसळून  भाजीपाला $बयाणांची पेरणी करावी. 

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस पाणी दे;याची Aयव>था करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शेfया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांचे, शेfयांचे आ`ण कqबrयांचे वाढQया तापमानापासनू संरsण करावे.  

• शेfयांमVये जतंाचा �ादभुा7व आढळून ये;याची श@यता असDयाने अलबaडाझॉल ७.५ Nम. cॅम �Iत �कलो 

वजनास या �माणात औषध Zयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पTUका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Vामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तX स�मतीIया �शफारशीवQन 

तयार कQन �साZरत कर[यात आल*. 

अ\धक मा<हतीसाठ] नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा^_ शासनाचे कृषी अ\धकार* यांIयाशी संपक�  करावा. 

 


