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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

पढु
ल पाचह
 Aदवस पाऊसाची उघडीप राहून आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल तसेच कमाल तापमानात वाढ संभवते. 

Aदनांक १५ ते २१ नोSह2बर, २०१९ साठT क%कण �वभागासाठT पज0Uयमानाचा �वVताWरत Xेणी अदंाज हा सामाUयपेMा कमी राह
ल. सामाUय फरक वनVपती Zनद[शांक 

(NDVI) नसुार रायगड िज�`यामaये वनVपती Zनद[शांक चांग�या Vवbपाचा असनू ,मा+णत पज0Uयमान Zनद[शांक (SPI) नसुार ओलावा िVथती दश0�वgयात आल
 आहे. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

भात पवू0 मशागत व 

पेरणी  

• र3बी उ7हाळी भात लागवड कर:यासाठ< पवू= मशागतीची कामे कर:यास सुरवात करावी. 

• भात रोपवाट)केसाठ< गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांगCन ढेकळे फोडावीत आFण �ती गुंठा Hे%ास १०० �कलो 

शेणखत जIमनीत Iमसळावे. जIमनीचा उतार लHात घेऊन, १ मी. x १० मी. अतंराचे गाद)वाफे तयार करावे वाMयांना �ती 

गुंठा Hे%ास १ �कलो यNुरया व ३ �कलो Iसगंल सुपर फॉPफेट Qयावे. 

• उ7हाळी भात लागवडीसाठ< कज=त-१८४, रRना, रRना'गर)-१, रRना'गर)-७४, रRना'गर)-२४, रRना'गर)-७११, कज=त-१, कज=त-३ 

या जातींचे $बयाणे वापरावे.  

• पेरणीपवूS $बया:यास २.५ Tॅम �ती �कलो �माणात थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणांVया बदंोबPतासाठ< पेरणीनतंर वाफे ओले होताच ऑXसीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Iलटर पा:यात ३ Iम. 

ल). या�माणे �ती गुंठा H%ेास ५ Iलटर या �माणात एकसारखे फवारावे. 

भईुमगु पवू0 मशागत • र3बी भुईमगु लागवडीसाठ< शतेाची पवू=तयार)ची कर:यास सुरवात करावी. जमीन खोल नांगCन हेXटर) ५ टन चांगले कुजलेले 

शेणखत अथवा कंपोPट मातीत Iमसळावे. 

• र3बी भुईमगु लागवडीसाठ< क\कण गौरव, ट). जी. २६, क\कण ^ो_बे टपोरा एस बी. ११, ट).ए.जी.- २४, फुले �गती या 

जातींचे $बयाणे १०० ते १२५ �कलो �ती हेXटर) या �माणात उपल3ध कCन `यावे.  

वाल/ कडवा 

वाल 

पेरणी  • खर)प भात कापणी नतंर जIमनीची मशागत कCन वाल �पकाची पेरणी करावयाची असaयास जIमनी वाफसा िPथतीत 

आaयावर नांगरट कCन हेXटर) ५ टन शणेखत �कंवा कंपोPटखत Iमसळून जमीन समपातळीत आणनू वाल $बया:याची ३० 

ते ४५ �कलो �cत हेXटर) �cत हेXटर) $बयाणे टोकण पdतीने ३० x १५ से. मी. �कंवा ३० x २० से. मी. �कंवा ३० x ३० से. 

मी. अतंरावर करावी. पेरणीVया वेळेस ५४० Tॅम यNुरया आFण ३ �क.Tॅ Iसगंल सुपर फॉPफेट �ती गुंठा ओळीमeये 

$बया:याखाल) साधारण ५ सf.मी. खोल)वर Qयावे. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे. 

• पेरणीपवूS $बया:यास थायरम बरुशीनाशकाची ३ Tॅम �ती �कलो $बया:यास चोळावे व Rयानतंर एक �कलो $बया:यास २५ 

Tॅम या �माणात रायझो$बयम या जीवाण ूसंवध=काची ��hया पेरणीपवूS १ तास आधी व बरुशीनाशकानतंर कCन $बयाणे 

सावल)त सुकवावे.  

आबंा 

 

पालवी • आ3ंयाVया नवीन येणाiया पालवीवर तडुतडु,े शfड े पोखरणार) आFण Iमजमाशीचा �ादभुा=व हो:याची शXयता असaयाने 

पालवीचे �कडींपासून संरHण कर:यासाठ< लॅ_बडासायहॅलोjीन ५ टXके �वाह) ६ Iम.ल). �कंवा िXवनोलफॉस २५ टXके �वाह) 

२५ Iम.ल). �cत १० Iलटर पा:यात Iमसळून फवारणी करावी. 

• cनरk आकाश व वाढRया तापमानामुळे बाlपीभवनात वाढ सभंवत असaयाने नवीन लागवड केलेaया आबंा कलमांना पmहल) 

तीन वषn पाणी दे:याची oयवPथा करावी तसेच जोडाVया खाल) बुeंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. पmहaया वषS 

आठवडयातनू एकदा तर दसुiया वषS पधंरा mदवसातनू एकदा व cतसiया वषS मmह7यातनू एकदा �Rयेक कलमांना ३० Iलटर 

पाणी Qयावे. 



काज ू मोहोर • �कडींपासनू संरHण कर:यासाठ< मोहोर फुट:याVया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टXके �वाह) १० Iम.ल). �cत १० Iलटर पा:यात 

Iमसळून फवारणी करावी. 

• cनरk आकाश व वाढRया तापमानामुळे बाlपीभवनात वाढ संभवत असaयाने नवीन लागवड केलेaया काज ूकलमांना पधंरा 

mदवसाVया अतंराने १५ Iलटर पाणी दे:याची oयवPथा करावी तसेच जोडाVया खाल) बुeंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून 

टाकावी.  

नारळ - • cनरk आकाश व वाढRया तापमानामुळे बाlपीभवनात वाढ सभंवत असaयाने नवीन लागवड केलेaया बागेस ६ ते ७ 

mदवसांVया आFण पणू= वाढलेaया माडास जIमनीVया मगदरुा�माणे ५ ते १० mदवसांVया अतंराने पाणी दे:याची oयवPथा 

करावी. 

सपुार
 फळधारणा  • cनरk आकाश व वाढRया तापमानामुळे बाlपीभवनात वाढ संभवत असaयाने सुपार) बागेस ७ ते ८ mदवसांVया अतंराने पाणी 

दे:याची oयवPथा करावी.   

पांढरा कांदा रोपवाAटका • र3बी हंगामासाठ< पांढरा कांदा लागवडीसाठ< रोपवाmटका तयार करावी. रोपे तयार कर:याकNरता रोपवाmटका Hे%ाची खोल 

नांगरट कCन ३ मी. लांब X १ मी. qंद X १५ से.मी. उंचीVया गाद)वाMयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ Tॅम 

यNुरया, १०० Tॅम Iसगंल सुपर फॉPफेट व २५ Tॅम _यरेुट ओफ पोटेश Iमसळून कांदा �पकाVया $बयाणांची पेरणी करावी. 

पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे. 

वाल
 लागवड  • वाल) भाजीपाला लागवड कर:यासाठ< भात कापणी नतंर जIमनी वाफसा िPथतीत आaयावर नांगरट कCन हेXटर) १० ते १५ 

टन चांगले कुजलेले शणेखत �कंवा कंपोPट खत Iमसळून ३ X ३ मीटर आकाराचे सपाट वाफे तयार करावेत. पेरणी ६० x 

६० से. मी. अतंरावर २ ते ३ $बयाणे टाकून करावी. पेरणीVया वेळेस �Rयेक वाMयास ६० Tॅम यNुरया, ३०० Tॅम Iसगंल सपुर 

फॉPफेट आFण ४५ Tॅम _यरेुट ऑफ पोटाश Qयावे. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे. 

क-लगंड लागवड  • कIलगंडाची लागवड जIमनीची नांगरट कCन सर) पdतीने २ x ०.५० मी. अतंरावर करावी. लागवडीVया वेळेस १.५ �कलो 

शेणखत, ११ Tॅम यNुरया, ३२ Tॅम Iसगंल सुपर फॉPफेट आFण १० Tॅम _यरेुट ऑफ पोटाश �ती आrयास खताची मा%ा 

Qयावी तसेच संकर)त कIलगंडाला लागवडीVया वेळेस २ �कलो शेणखत, २० Tॅम यNुरया, ३२ Tॅम Iसगंल सुपर फोPफेट आFण 

१७ Tॅम _यरेुट ऑफ पोटाश �ती आrयास खताची मा%ा Qयावी. रोपांची मर रोगापासनू संरHण कर:याकर)ता पेरणीपवूS 

थायरम �कंवा कॅsटन बरुशीनाशक ३ Tॅम �cत �कलो $बया:यास चोळावे. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे. 

भ2डी लागवड • भfडी �पकाची लागवड जIमनीची नांगरट कCन सर) पdतीने ४५ x १५ सf.मी. अतंरावर करावी. लागवडीVया वेळेस १५० �कलो 

शेणखत, ७०० Tॅम यNुरया, ३ �कलो Iसगंल सुपर फोPफेट आFण ४२० Tॅम _यरेुट ऑफ पोटाश �ती गुंठा खताची मा%ा 

Qयावी. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे 

सदर कृ�ष स�ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तk स-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार कbन ,साWरत करgयात आल
. 

• अlधक माAहतीसाठT नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अlधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


