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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला   

=दनांक १६ ते २० जानेवार* २०१९ पयEत कमाल व Hकमान तापमानात साधारण राह*ल.  

"पक अवPथा कृ"ष स-ला   

भात रोप अव2था   • भात लागवड करावया4या खाचरातील पवू7 मशागतीची कामे पणू7 करावी व खाचरांची बांधबधंी2ती करावी.  

• उ<हाळी भात �पकाची पनु7लागवड (लावणी) करAयाकBरता १२ ते १५ से. मी. उंचीची पाच ते सहा पाने फुटलेल) ३५ ते ४० 

Dदवसांची रोपे लावणीसाठF वापरावी.  

• 'चखलणी4या वेळी ४० �कलो न%, ५० �कलो 2फुरद आHण ५० �कलो पालाश �ती हेIटर) खताची मा% Jयावी.  

• रोपाची लावणी २० x १५ से. मी. अतंर ठेवनू करावी. लावणी सरळ आHण उथळ (२.५ ते ३.५ से.मी. खोल) करावी. उथळ 

लावणी केLयाने फुटवे चांगले येतात. एका चडुात तीन रोपे लावावीत.  

वाल  शNगा अव2था • वाल �पक फुलोOयात येAयाची व दाणे भरAयाची अव2था ओलाQयासाठF अRत सवNदनशील असLयाने वाल �पकास 

फुलोOया4या काळात व शNगा भरताना पाणी Qयव2थापन करावे.   

आबंा मोहोर अव2था • आबंा �पकामSये मोहोर संरTण वेळाप%कानसुार Rतसर) फवारणी मोहोर फुलAयापवुU इWमडाIलो�Uड १७.८ टIके �वाह) ३ 

Wम. ल). ६ Wम. ल). �Rत १० Wलटर पाAयात Wमसळून फवारणी करावी. Xयामुळे तडुतडुे तसेच Wमजमाशीचे Rनय%ंण होव ू

शकेल व Xयाचा परपरागीकरण करणाOया कZटकावर होणारा पBरणाम टाळता येईल. तसेच फवारणी4या वेळेस 

�कटकनाशका4या [ावणामSये  भुर) रोगा4या Rनय%ंणासाठF ५ टIके हेIझाकोनॅझोल ५ Wम. ल). �कंवा पाAयात �वरघळणारे 

८० टIके गंधक २० _ॅम �Rत १० Wलटर या �माणात वापरावे.  

काज ू फळधारणा 

अव2था 

• काजमूSये फळधारणे4यावेळी ढेकAयाचा (ट) मॉ2ंकZटो बग) आHण फुल�कडी4या Rनय%ंणासाठF �वाह) लॅbबडा सायहॅलोcीन 

५ टIके ६ Wम. ल). �Rत १० Wल. पाAयात Wमसळून फवारणी करावी. (सदर कZटकनाशकास लेबल Iलेम नाह)त) 

• काजमूSये रोठा या �कडीचा (खोड�कडीचा) �ादभुा7व झाडाचे खोड व उघडी मुळे यावर Dदसनू येतो. Dह कZड झाडाची साल 

पोखdन आतील गाभा खाते. रोठया4या �ादभुा7व Dदसनू येताच Rनय%ंणासाठF १५ एम. एम. पटाशी4या सहाeयाने �ादWुभ7त 

साल कडून झाडातील रोठयाला बाहेर काढून माfन टाकावेत व �वाह) Iलोरपायर)फॉस २० टIके ५ Wम. ल). �ती १ Wलटर 

या �माणात [ावण तयार कdन �ादWुभ7त भाग [ावणाने चांगला Wभजवावा व उरलेले [ावण झाडा4या बुSंयालगत मुळाशी 

ओतावे. झाडाला कोणXयाह) �कारे इजा कd नये व इजा झाLयास Xयाला बोडg पे2ट लावनू जखम झाकावी.  

कांदा  वाढ)ची अव2था • कांदा �पकास न%ाचा दसुरा हhता हेIटर) ५० �कलो न% (१०९ �कलो यBुरया) या �माणात �पक लागवडीनतंर १ मDह<याचे 

झाले असLयास देAयात यावा.  

• कांदा �पकामSये ८ ते १० Dदवसां4या अतंराने RनयWमत खुरपणी करावी व गरजेनसुार पाणी देAयाची Qयव2था करावी.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाDटका 

फळधारणा  • कWलगंड �पकामSये फुले येAयास सुfवात झाLयावर फळमाशी4या Rनय%ंणासाठF Iय ुLयरु ‘रTक’ सापळे �ती हेIटर) ४ 

वापरावे. वेळोवेळी कZड_2त फळे जाळून नlट करावीत.  

• फळबाग रोपवाDटकेस RनयWमत पाणी देAयाची Qयव2था करावी.   

सदर कृ"ष स-ला पRSका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Tामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तV स�मतीIया �शफारशीवXन 

तयार कXन �साYरत करZयात आल*. 
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