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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 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  

• र1बी उ5हाळी भात लागवड कर8यासाठ: पवू; मशागतीची कामे कर8यास सुरवात करावी. 

• भात रोपवाट)केसाठ: गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांगAन ढेकळे फोडावीत आDण �ती गुंठा Fे%ास १०० �कलो 

शेणखत जGमनीत Gमसळावे. जGमनीचा उतार लFात घेऊन, १ मी. x १० मी. अतंराचे गाद)वाफे तयार करावे वाKयांना �ती 

गुंठा Fे%ास १ �कलो यLुरया व ३ �कलो Gसगंल सुपर फॉNफेट Oयावे. 

• उ5हाळी भात लागवडीसाठ: कज;त-१८४, रPना, रPना'गर)-१, रPना'गर)-७४, रPना'गर)-२४, रPना'गर)-७११, कज;त-१, कज;त-३ 

या जातींचे $बयाणे वापरावे.  

• पेरणीपवूQ $बया8यास २.५ Rॅम �ती �कलो �माणात थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणांTया बदंोबNतासाठ: पेरणीनतंर वाफे ओले होताच ऑVसीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Gलटर पा8यात ३ Gम. 

ल). या�माणे �ती गुंठा F%ेास ५ Gलटर या �माणात एकसारखे फवारावे. 

भईुमगु पवू0 मशागत • र1बी भुईमगु लागवडीसाठ: शेताची पवू; मशागतीची कामे कर8यास सुरवात करावी. र1बी 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 हेVटर) 

या �माणात उपल1ध कAन _यावे. 

आबंा 

 

पालवी • आ1ंयाTया नवीन येणा`या पालवीवर तडुतडु,े शaड े पोखरणार) आDण Gमजमाशीचा �ादभुा;व हो8याची शVयता असbयाने 

पालवीचे �कडींपासून संरFण कर8यासाठ: लॅ^बडासायहॅलोcीन ५ टVके �वाह) ६ Gम.ल). �कंवा िVवनोलफॉस २५ टVके �वाह) 

२५ Gम.ल). �eत १० Gलटर पा8यात Gमसळून फवारणी करावी. 

• वाढPया तापमानामुळे बाfपीभवनात वाढ संभवत असbयाने नवीन लागवड केलेbया आबंा कलमांना पgहल) तीन वषh पाणी 

दे8याची iयवNथा करावी तसेच जोडाTया खाल) बुjंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. पgहbया वषQ आठवडयातनू 

एकदा तर दसु`या वषQ पधंरा gदवसातनू एकदा व eतस`या वषQ मgह5यातनू एकदा �Pयेक कलमांना ३० Gलटर पाणी Oयावे. 

नारळ - • वाढPया तापमानामुळे बाfपीभवनात वाढ संभवत असbयाने नवीन लागवड केलेbया बागेस ६ ते ७ gदवसांTया आDण पणू; 

वाढलेbया माडास जGमनीTया मगदरुा�माणे ५ ते १० gदवसांTया अतंराने पाणी दे8याची iयवNथा करावी. 

सपुार
 फळधारणा  • वाढPया तापमानामुळे बाfपीभवनात वाढ संभवत असbयाने सुपार) बागेस ७ ते ८ gदवसांTया अतंराने पाणी दे8याची iयवNथा 

करावी.   

पांढरा कांदा रोपवाAटका • र1बी हंगामासाठ: पांढरा कांदा लागवडीसाठ: रोपवाgटका तयार करावी. रोपे तयार कर8याकLरता रोपवाgटका Fे%ाची खोल 

नांगरट कAन ३ मी. लांब X १ मी. lंद X १५ से.मी. उंचीTया गाद)वाKयावर �ती चौरस मीटर ५ �कलो शेणखत, ३५ Rॅम 

यLुरया, १०० Rॅम Gसगंल सुपर फॉNफेट व २५ Rॅम ^यरेुट ओफ पोटेश Gमसळून कांदा �पकाTया $बयाणांची पेरणी करावी. 

पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे. 

भ2डी पेरणी  • भaडी �पकाची लागवड जGमनीची नांगरट कAन सर) पmतीने ४५ x १५ सa.मी. अतंरावर करावी. लागवडीTया वेळेस १५० �कलो 



शेणखत, ७०० Rॅम यLुरया, ३ �कलो Gसगंल सुपर फोNफेट आDण ४२० Rॅम ^यरेुट ऑफ पोटाश �ती गुंठा खताची मा%ा 

Oयावी. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे 

वांगी  रोप अवVथा  • वांगी �पकाची रोपे लागवडीयोnय झाल) असbयास पनु;लागवड करावी. पाने लहान राहणे या रोगापासून संरFण कर8याकर)ता 

पनु;लागवड करतेवेळी रोपे डायGमथोएट १ Gम. ल). आDण अpोमायGसन ०.५ Rॅम �eत Gलटर पा8याTया qावणात ५ Gमeनटे 

बडुवनू लागवड करावी. लागवड सर)वरं1यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. लागवडीTया वेळेस �ती एकर) ८ टन 

शेणखत, ४३ �कलो यLुरया १२५ �कलो Gसगंल सपुर फोNफेट आDण ३३ �कलो ^यरेुट ऑफ पोटश खताची मा%ा Oयावी. 

लागवडीनतंर लगेच पाणी Oयावे.   

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 

 


