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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

<दनांक २६ ऑLटोबर, २०१८ रोजी हलLया PवQपाIया पावसाची शLयता आहे. <दनांक २४, २५, २७ व २८ रोजी आकाश PवIछ सयुा��का�शत व २६ ऑLटोबर 

२०१८ रोजी आकाश अशंत: मेघाIछा<दत राह*ल. 

"पक अवPथा   कृ"ष स-ला   

भात प6वता  

 

• तयार झाले8या भात �पकाची सकाळी ‘वैभव” �व?याने जAमनीलगत कापणी कCन लगेच मळणी कCन २ त े३ उEहे देऊन 

धाEय वाळवावे. 

• खोड�कडीचा �ादभुाHव असले8या शेतातील भात �पकाJया काढणी नंतर धसकटे गोळा कCन नMट करावीत.  

नागल)  प6वता • तयार झाले8या नागल) �पकाची कणसे सकाळी कणसे �व?याने कापनू उEहात वाळवावीत व नतंर मळणी करावी.  

वाल  रोप • वाल �पकातील तणांचे Nनयं%ण करOयासाठQ पेरणीनंतर १५ ,दवसांनी Nनदंनी करावी.  

आंबा  पालवी  • आंTयाJया नवीन फुटले8या पालवीवर तडुतUुयांचा �ादभुाHव ,दसनू आ8यास Nनय%ंणासाठQ  डे8टामेVीन २.८ ट6के �वाह) ९ Aम. 

ल). �कंवा मोनोWोटोफॉस ३६ ट6के �वाह) १५ Aम. ल). �ती १० Aल. पाOयातनू कलमावर फवारावे.  

नारळ फलधारणा  • नारळावर)ल गYडाभुगंा या �कडीJया Nनयं%णासाठQ नारळ बागेमZये शेणखताJया खUयात अ?यांना मारOयासाठQ दर दोन 

म,हEयांनी 6लोरोपायर)फॉस २० Aमल) �Nत १० Aलटर पाOयात Aमसळून फवारावे.  

केळी लागवड  • केळी �पकाJया नवीन लागवडीसाठQ उ[तम Nनच\याची जमीन Nनवडावी व ४५ x ४५ x ४५ से.मी. आकाराचे खUड ेखणावेत 

आ^ण उंच वाढणा\या जातीसाठQ ३ x ३ मी., मZयम वाढणा\या जातीसाठQ २.५  x २.५  मी. व ठYगOया जातीसाठQ २ x २ मी. 

अंतरावर लागवड करावी. 

• लागवडीJया वेळेस ५ �कलो शेणखत, ६०० _म Aसगंल सपुर फो`फेट आ^ण २०० _म aयरेुट ऑफ पोटश खताची मा% bयावी.  

'चकू फलधारणा • 'चकू बागेतील �कड_`त तसेच गळलेल) सवH फळे गोळा कCन जाळून नMट करावीत आ^ण बाग `वJछ ठेवावी.  

फुलशेती रोपवा,टका • झYडू व अ`टर फुल�पकांची रोपवा,टका तयार करावीत. 

• मोगरा फुल�पकावर कळी पोखरणा\या अळीचा �ादभुाHव ,दसनू आ8यास �कडीJया Nनयं%णासाठQ ५% Nनबोळी अकाHची फवारणी 

करावी.  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा,टका 

रोपवा,टका   • रTबी भाजीपाला रोपवाट)केतील रोपांJया जोमदार वाढ)साठQ पेरणीनतंर १५ ,दवसांनी �[येक वाeयास ५० _म युfरयाची मा% 

bयावी.    

• भाजीपाला रोपवाट)केतील �पकावर पाने खाणार) अळी, पांढर) माशी, तडुतडु,े मावा इ. �कडींचा �ादभुाHव ,दसनू आ8यास 

Nनयं%णासाठQ मेला'थओन २० Aमल) �कंवा डायAमथोएट १५ Aमल) �Nत १० Aल. पाOयात Aमसळून १० त े१५ ,दवसाJया अंतराने 

फवारणी करावी. 

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस NनयAमत पाणी देOयाची kयव`था करावी.  

दभुती 

जनावरे/ 

शे?या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना ,हरkया चा\यासाठQ चारा चवळी, मका या �पकांची लागवड करावी.  

• जनावरांचे व पlयांचे उMणतपेासून योmय त ेसरंnण करावे.  

• जनावरांना �पOयासाठQ `वJछ पाOयाची kयव`था करावी तसेच गोoयामZये हवा खेळती राह)ल याची काळजी pयावी. 

• पश ुवैदकांJया मागHदशHनाखाल) पlयांना रानीखेत �Nतबंधक लसीकरण कCन pयावे.  

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 सपंक�  करावा. 

 


