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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

>दनांक २३ व २५ नोAह�बर २०१८ रोजी आकाश अशं:ता मेघाIछा>दत राह*ल.  

"पक अवPथा   कृ"ष स-ला   

भुईमगु पूव6 मशागत  • र8बी भईुमगु लागवडीसाठ< एस बी. ११, ट).ए.जी.- २४, फुले �गती, क@कण गौरव, ट). जी. २६, क@कण CोDबे टपोरा या जातींचे 

$बयाणे १२५ त े१५० �कलो �ती हेGटर) वापरावे. 

• मर रोगाचा �ादभुा6व टाळIयासाठ< $बयाणास थायरम २.५ Kम �ती �कलो या �माणात चोळावे. 

आंबा  पालवी  • आं8याMया नवीन पालवीवर करपा रोगाचा �ादभुा6व होIयाची शGयता आहे. या रोगाMया Nनयं%णासाठ< १ टGका बोडOPमQण �कंवा 

०.२५ टGके कॉपरऑGझीGलोराइड २५ Kॅम �कंवा ०.१ टGका काबVWडाझीम १० Kॅम �ती १० Pल. पाIयात Pमसळून फवारावे. 

• आं8याMया कोवXया पालवीवर फुल�कडीचा �ादभुा6व ,दसनू आYयास Nनयं%णासाठ< ३० टGके �वाह) डायमेथोएट १५ Pम.ल). �Nत 

१० ल)टर पाIयात Pमसळून फवारणी करावी. फवारणी पानाMया खालMया बाजूवर पडले याची दZता [यावी.  

(सदर क\टकनाशकास लेबल Gलेम नाह)त.) 

नारळ फळधारणा • नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीMया Nनयं%णासाठ< ५ टGके कडूNनबंयुGत (अझाडीराGट)न) क\टकनाशक ७.५ Pम.ल). सम�माणात 

पाIयात Pमसळून मुळा^वारे ऑGटोबर त ेनो_ह̀बर म,हWयात ^यावे. औषध ,दYयानंतर ४५ ,दवसापयbत नारळ काढू नयेत. 

• नारळाMया आXयामdये ओलावा ,टक�वIयासाठ< नारळाMया श̀डया परुा_यात आeण झावXयांचे आMछादन करावे. 

फुल �पके पनु6लागवड • झ̀डू �पकाची रोपे लागवडीयोgय झाल) असYयास पनु6लागवड करावी. लागवड सर)वरं8यावर ४५ x ४५ से.मी. �कंवा ६० x ६० 

से.मी. अंतरावर करावी. लागवडीMया वेळेस �ती एकर) ४-६ टन शेणखत, ४३ �कलो यiुरया, १२५ �कलो Pसगंल सुपर फोjफेट 

आeण ३३ �कलो Dयुरेट ऑफ पोटश खताची मा% ^यावी. पनु6लागवड करIयाMया पवू6 सdंयेला रोपांना भरपरू पाणी दयावे तसेच 

रोप लागवडीMया ,दवशी मुkय शतेाला भरपूर पाणी दयावे व लागवड सdंयाकाळी करावी.लागवडीसाठ< कणखर १५- २० से.मी. 

उंचीचे ५-६ पाने असलेल) रोपे Nनवडावी. पनु6लागवड करतवेेळी रोपे डायPमथोएट १.५ Pमल) �Nत Pलटर व ५० टGके काबVWडाझीम 

१ Kम �ती Pलटर पाIयाMया mावणात ५ PमNनटे बडुवनू [यावीत. लागवडीनंतर लगेच पाणी ^यावे.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा,टका 

पनुला6गवड • कोबी �पकाची रोपे लागवडीयोgय झाल) असYयास पनु6लागवड करावी. लागवड सर)वरं8यावर ४५ x ४५ से.मी. �कंवा ६० x ६० 

से.मी. अंतरावर करावी. लागवडीMया वेळेस �ती एकर) ८ टन शेणखत, ३५ �कलो युiरया, १५० �कलो Pसगंल सुपर फोjफेट आeण 

४० �कलो Dयुरेट ऑफ पोटश खताची मा% ^यावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी ^यावे.  

• टोमेटो, वांगी, Pमरची �पकांमdये सु%कृमी व फळ पोखरणाnया अळीMया _यवjथापनासाठ< �पका भोवती झ̀डूMया सापळा �पकाची 

लागवड करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेXया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना ,हर_या चाnयासाठ< चारा चवळी, मका या �पकांची लागवड करावी.  

 

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. 

 


