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हवामान पूवा�नमुान कृ"ष स-ला  
<दनांक १० ते १४ ऑLटोबर २०१८ पयCत आकाश मेघाIछा<दत राह*ल. 

"पक अवPथा   कृ"ष स-ला   
भात दाणे भर<याची 

अव?था ते पAवता  

• तयार झालेCया भात �पकाची सकाळी ‘वैभव” �वHयाने जJमनीलगत कापणी कKन लगेच मळणी कKन २ ते ३ उ5हे 

देऊन धा5य वाळवावे. 

• सOयाPया वातावरणात भात �पकावर लQकर) अळीचा �ादभुा8व हो<याची शAयता असCयाने तयार भात �पकाची कापणी 

कKन Rयावी. 

नागल)  दाणे भर<याची 

अव?था ते पAवता 

• नागल) �पक तयार झाले असCयास कणसे �वHयाने कापनू उ5हात वाळवावीत नतंर मळणी करावी.  

वाल  पूव8 मशागत व 

पेरणी  

• खर)प भात कापणी नंतर वालाची पेरणी १५ ऑAटोबर त े १५ नोUहVबर या कालावधीत करावी. जJमनीत वापसा 

असताना एक वेळ नांगरट कKन हेAटर) ५ टन शेणखत �कंवा कंपो?टखत Jमसळावे व जमीन समपातळीत आणनू 

वालाची पेरणी �Xत हेAटर) ३० त े४५ �कलो $बयाणे  टोकन पYतीने ३० x १५ से. मी. �कंवा ३० x २० से. मी. �कंवा 

३० x ३० से. मी. अंतरावर करावी.      

आंबा  पालवी  • आं[यावर)ल बांडगुळे, मतृ फां\या तसेच Xनज]व फां\या कापनू फां\यांची �वरळणी करावी. तसेच फांद)वर रोग येव ूनये 

^हणनू १ टAके बोड_ Jम`ण अथवा ०.२५ टAके कॉपर ऑAझीAलोराईड ची सपंणू8 झाडावर फवारणी करावी.  

• आं[याPया नवीन पालवीवर शVड ेपोखर<याbया अळी व Jमजमाशीचा �ादभुा8व ,दसनू येत असCयाने कcडd?त पालवी 

अळीस,हत नQट करावी व िAवनालफॉस २५ टAके �वाह) २० Jम. ल). �कंवा मोनोfोटोफस ३६ टAके �वाह)  ११  Jम. 

ल). �Xत १० Jलटर �कंवा डायमेथोएट पा<यातनू फवारणी करावी. 

सुपार)  -- • पाऊस पड<याची शAgयता नसCयाने सुपार) बागेत आवशAयतनेुसार पाणी दे<याची Uयव?था करावी.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा,टका 

रोपवा,टका   • भVडी व कJलगंडाची लागवड कर<यास हवामान उgतम असCयाने लागवड पूण8 कKन Rयावी.  

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस पाणी दे<याची Uयव?था करावी.  

• नस8र) शडे मधील रोपे बाहेर काढावीत तसेच कलमांPया जोडाPया ,ठकाणी बांधलेल) पjी काढून टाकावीत व नवीन 

पालवीचे बरुशीज5य रोगांपासून संरkण कर<यासाठl १ टAका बोड_ Jम`णाची फवारणी करावी. 

'चकू  फळधारणा  • 'चकू बागेत फळगळ या बरुशीज5य रोगाPया Xनयं%णासाठl १ टAका बोड_ Jम`णाची झाडावर फवारणी करावी. 

• 'चकू बागेमOये जु5या झाडांची मmुय फांद)ची छाटणी व इतर फां\यांची �वरळणी करावी. 

केळी - •  जु5या केळी लागवडीतील मनुवे काढून टाकावेत.  

दभुती जनावरे/ 

शेHया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांचे, शेHयांचे आpण कqबrयांचे वाढgया तापमानापासनू सरंkण करावे.  

• जनावरांना �प<यासाठl ?वPछ पा<याची Uयव?था करावी तसेच गोsयामOये हवा खेळती राह)ल याची काळजी Rयावी.  

सदर कृ"ष स-ला पSTका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Uामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तW स�मतीIया �शफारशीवYन तयार 

कYन �साZरत कर[यात आल*. 

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

 


