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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

=दनांक १९ व २० नोAह�बर, २०१८ रोजी पावसाची शLयता आहे. =दनांक १७ ते २१ नोAह�बर २०१८ पयEत कमाल तापमानात वाढ होQयाची शLयता आहे. =दनांक १७  

ते २१ नोAह�बर २०१८ पयEत आकाश मेघाIछा=दत राह*ल.  
"पक अवRथा   कृ"ष स-ला   

भात पूव5 मशागत • उ8हाळी भात रोपवा,टकेसाठ> १ मी. X १० मी. अंतराचे गाद)वाफे तयार कराव.े वाAयांना �ती आर श%ेास १ �कलो युCरया व ३ 

�कलो Dसगंल सुपर फॉFफेट Gयाव.े 

• उ8हाळी भात लागवडीसाठ> कज5त-१८४, रJना, रJना'गर)-१, रJना'गर)-७४, रJना'गर)-२४, रJना'गर)-७११, कज5त-१, कज5त-३ या 

जातींचे $बयाणे वापराव.े  

• पेरणीपूवM $बयाNयास २.५ Oम �ती �कलो �माणे थायरम बुरशीनाशक चोळाव.े 

• रोपवाट)केतील तणांQया बंदोबFतासाठ> पेरणीनंतर वाफे ओले होताच ऑSसीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Dलटर पाNयात ३ Dम. ल). 

या�माणे �ती आर श%ेावर ५ Dलटर या �माणात एकसारखे फवारावे.  

भुईमुग पूव5 मशागत  • रUबी भुईमुग लागवडीसाठ> एस बी. ११, ट).ए.जी.- २४, फुले �गती, कVकण गौरव, ट). जी. २६, कVकण XोYबे टपोरा या जातींचे 

$बयाणे १२५ ते १५० �कलो �ती हेSटर) वापराव.े 

• मर रोगाचा �ादभुा5व टाळNयासाठ> $बयाणास थायरम २.५ Oम �ती �कलो या �माणात चोळाव.े 

आंबा  पालवी  • ढगाळ वातावरण व हलSया Fव[पाQया पज58यव\ृट) संभवत अस]याने, आंUयाQया नवीन पालवीवर करपा रोगाचा �ादभुा5व होNयाची 

शSयता आहे. या रोगाQया ^नयं%णासाठ> १ टSका बोड_Dम`ण �कंवा ०.२५ टSके कॉपरऑSझीSलोराइड २५ Oॅम �कंवा ०.१ टSका 

काबd8डाझीम १० Oॅम �ती १० Dल. पाNयात Dमसळून फवाराव.े 

काजू मोहोर अवFथा  • काजूमeये मोहोर फुटNयाQया अवFथेत ढेकNयाचा (ट) मॉFंकfटो बग) आgण फुल�कडीचा �ादभुा5व ,दसून आ]यास ^नयं%णासाठ> 

�वाह) �ोफेनोफोस ५० टSके १० Dम. ल). �^त १० Dल. पाNयात Dमसळून दसुर) फवारणी मोहोर फुटNयाQयावेळी करावी. 

नारळ फळधारणा • नारळ बागेतील सुकले]या झावhया, पालापाचोळा गोळा कiन बाग FवQछ कiन ७ ते ८ ,दवसांQया अंतराने पाणी देNयाची 

kयवFथा करावी.   

सुपार)  -- • सुपार) बागेतील सुकलेल) Dशपंुटे, फळे आgण झावhया काढून बाग FवQछ करावी व आवशSयतेनुसार पाणी देNयाची kयवFथा 

करावी.   

कांदा  रोपवा,टका • कांदा रोपवाट)केस ^नयDमत पाणी देNयाची kयवFथा करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग रोपवा,टका 

रोपवा,टका   • वांगी व Dमरची �पकांची रोपे लागवडीयोlय झाल) अस]यास पुन5लागवड करावी. पुन5लागवड करतेवेळी रोपे डायDमथोएट १  Dमल) 

�^त Dलटर पाNयाQया mावणात ५ Dम^नटे बडुवावी. लागवड सर)वरंUयावर ६० x ६० से.मी. अंतरावर करावी. लागवडीनंतर लगेच 

पाणी Gयाव.े   

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस ^नयDमत पाणी देNयाची kयवFथा करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शhेया/ कुकुटपालन 

- • उपलUध असले]या ,हरkया चाoयापासून मुरघास तयार करNयासाठ> गवत, फुलावर असताना कापणी कiन मुरघास तयार कiन 

साठवण करावी. 

सदर कृ"ष स-ला पUVका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Wामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तY स�मतीIया �शफारशीव[न तयार क[न �सा\रत 

करQयात आल*. 

अ]धक मा=हतीसाठ^ नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ]धकार* यांIयाशी संपक�  करावा. 

 


