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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक २० ते २४ नोPह2बर, २०१९ दरQयान कमाल तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश अशंत: मेघा5छाAदत राह
ल  

Aदनांक २२ ते २८ नोPह2बर, २०१९ साठT क%कण �वभागासाठT पज0Uयमानाचा �वVताWरत Xेणी अदंाज हा सामाUयपेMा कमी राह
ल. सामाUय फरक वनVपती Zनद[शांक 

(NDVI) नसुार पालघर ि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  

• र4बी उ8हाळी भात लागवड कर;यासाठ= पवू> मशागतीची कामे कर;यास सुरवात करावी. 

• भात रोपवाट)केसाठ= गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांगDन 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. 

• उ8हाळी 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. 

आबंा 

 

पालवी • आ4ंयाVया नवीन येणा]या पालवीवर तडुतडु,े श̂ड े पोखरणार) आFण Iमजमाशीचा �ादभुा>व हो;याची शXयता अस_याने 

पालवीचे �कडींपासून संरHण कर;यासाठ= लॅ`बडासायहॅलोaीन ५ टXके �वाह) ६ Iम.ल). �कंवा िXवनोलफॉस २५ टXके �वाह) 

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

• वाढRया तापमानामुळे बाdपीभवनात वाढ संभवत अस_याने नवीन लागवड केले_या आबंा कलमांना पeहल) तीन वषf पाणी 

दे;याची gयवPथा करावी तसेच जोडाVया खाल) बुhंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. पeह_या वषS आठवडयातनू 

एकदा तर दसु]या वषS पधंरा eदवसातनू एकदा व cतस]या वषS मeह8यातनू एकदा �Rयेक कलमांना ३० Iलटर पाणी Qयावे. 

नारळ - • वाढRया तापमानामुळे बाdपीभवनात वाढ संभवत अस_याने नवीन लागवड केले_या बागेस ६ ते ७ eदवसांVया आFण पणू> 

वाढले_या माडास जIमनीVया मगदरुा�माणे ५ ते १० eदवसांVया अतंराने पाणी दे;याची gयवPथा करावी. 

iचकू फळधारणा • वाढRया तापमानामुळे बाdपीभवनात वाढ संभवत अस_याने 'चकू बागेस ७ ते ८ eदवसांVया अतंराने पाणी दे;याची gयवPथा 

करावी.   

• 'चकूवर बी पोखरणा]या अळीचा �ादभुा>व eदसनू येत अस_यास cनय%ंणासाठ= 'चकू बागेतील �कडTPत तसेच गळलेल) सव> 

फळे व पालापाचोळा गोळा कDन नdट करावीत व बागेची PवVछता राखनू बागेत परेूसा सूय>�काश येईल असे पहावे. तसेच 

५० टXके �वाह) �ोफेनोफोस १५ Iम. ल). �कंवा १४.५ टXके �वाह) इंडोXझाकाब> ५ Iम.ल) �कंवा २.८ टXके �वाह) डे_टामेaीन 

१० Iम. ल). कkटकनाशकंची आलटून पालटून �cत १० Iलटर पा;यातनू एक मeह8याVया अतंराने दोन फवार;या कराgयात.   

भ2डी पेरणी  • भ̂डी �पकाची लागवड जIमनीची नांगरट कDन सर) पlतीने ४५ x १५ स.̂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 

अVटर रोपवाAटका • अPटर फुल�पकाVया लागवडीसाठ= रोपवाeटका तयार करावी. रोपे तयार कर;याकNरता २ मी. लांब X १ मी. nंद X १० से.मी. 



फुल�पके उंचीचे गाद)वाफे तयार करावेत. वाफे बार)क माती आFण शेणखतापासून बनवावेत. तयार वाMयावर १० ते १२ से.मी. 

अतंरावर १ स.̂मी. खोल)वर ओळीत �वरळ बी पेDन शेणखत व मातीVया  Iमoणाने हलXया हाताने झाकून pयावे व झार)ने 

हलके पाणी Qयावे. 

झ2डू फुल�पके रोपवाAटका • झ̂डू फुल�पकाVया लागवडीसाठ= रोपवाeटका तयार करावी. रोपे तयार कर;याकNरता २ मी. लांब X २ मी. nंद X १० से.मी. 

उंचीचे गाद)वाफे तयार करावेत. वाफे बार)क माती आFण शणेखतापासनू बनवावेत. तयार वाMयावर ४ ते ५ से.मी. अतंरावर 

१ स.̂मी. खोल)वर ओळीत �वरळ बी पेDन शणेखत व मातीVया Iमoणाने हलXया हाताने झाकून pयावे व झार)ने हलके 

पाणी Qयावे. 

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

-शफारशीनसुारतयार कbन ,साWरत करgयात आल
. 

• अiधक माAहतीसाठT नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराno शासनाचे कृषी अiधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


