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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Cदनांक २० ते २४ नोRह4बर, २०१९ दरSयान कमाल तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश अशंत: मेघा7छाCदत राह
ल  

Cदनांक २२ ते २८ नोRह4बर, २०१९ साठV क&कण �वभागासाठV पज2Wयमानाचा �वXताYरत Zेणी अदंाज हा सामाWयपेOा कमी राह
ल. सामाWय फरक वनXपती \नद]शांक 

(NDVI) नसुार र�ना�गर
 िज�bयामcये वनXपती \नद]शांक चांग�या Xवdपाचा असनू .मा-णत पज2Wयमान \नद]शांक (SPI) नसुार ओलावा िXथती दश2�वiयात आल
 आहे.  

�पक अवXथा कृ�ष स�ला 

भात पेरणी  • र2बी उ6हाळी भात लागवड कर9यासाठ; पवू< मशागतीची कामे कर9यास सुरवात करावी. 

• भात रोपवाट)केसाठ; गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांगBन ढेकळे फोडावीत आEण �ती गुंठा Gे%ास १०० �कलो शेणखत जHमनीत 

Hमसळावे. जHमनीचा उतार लGात घेऊन, १ मी. x १० मी. अतंराचे गाद)वाफे तयार करावे वाLयांना �ती गुंठा G%ेास १ �कलो यMुरया व ३ 

�कलो Hसगंल सुपर फॉOफेट Pयावे. 

• उ6हाळी भात लागवडीसाठ; कज<त-१८४, रQना, रQना'गर)-१, रQना'गर)-७४, रQना'गर)-२४, रQना'गर)-७११, कज<त-१, कज<त-३ या जातींचे $बयाणे 

वापरावे.  

• पेरणीपवूR $बया9यास २.५ Sॅम �ती �कलो �माणात थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणांUया बदंोबOतासाठ; पेरणीनतंर वाफे ओले होताच ऑWसीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Hलटर पा9यात ३ Hम. ल). या�माणे 

�ती गुठंा G%ेास ५ Hलटर या �माणात एकसारखे फवारावे. 

भईुमगु पवू2 

मशागत 

• र2बी भुईमगु लागवडीसाठ; शतेाची पवू< मशागतीची कामे कर9यास सुरवात करावी. र2बी 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 हेWटर) या �माणात उपल2ध कBन 

_यावे. 

काज ू मोहोर • काज ू �पकाUया मोहोरावर ढेक9या व फुल�कडीचा �ादभुा<व हो9याची शWयता अस`याने मोहोराचे �कडींपासून संरGण कर9यासाठ; मोहोर 

फुट9याUया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टWके �वाह) १० Hम.ल). �aत १० Hलटर पा9यात Hमसळून फवारणी करावी. 

नारळ - • वाढQया तापमानामुळे बाbपीभवनात वाढ संभवत अस`याने नवीन लागवड केले`या बागेस ६ ते ७ cदवसांUया आEण पणू< वाढले`या माडास 

जHमनीUया मगदरुा�माणे ५ ते १० cदवसांUया अतंराने पाणी दे9याची dयवOथा करावी. 

सपुार
 फळधारणा  • वाढQया तापमानामुळे बाbपीभवनात वाढ संभवत अस`याने सुपार) बागेस ७ ते ८ cदवसांUया अतंराने पाणी दे9याची dयवOथा करावी.   

भ4डी पेरणी  • भeडी �पकाची लागवड जHमनीची नांगरट कBन सर) पfतीने ४५ x १५ सe.मी. अतंरावर करावी. लागवडीUया वेळेस १५० �कलो शणेखत, ७०० 

Sॅम यMुरया, ३ �कलो Hसगंल सुपर फोOफेट आEण ४२० Sॅम ^यरेुट ऑफ पोटाश �ती गुंठा खताची मा%ा Pयावी. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे 

वांगी  रोप 

अवXथा  

• वांगी �पकाची रोपे लागवडीयोgय झाल) अस`यास पनु<लागवड करावी. पाने लहान राहणे या रोगापासून संरGण कर9याकर)ता पनु<लागवड 

करतेवेळी रोपे डायHमथोएट १ Hम. ल). आEण अiोमायHसन ०.५ Sॅम �aत Hलटर पा9याUया jावणात ५ Hमaनटे बडुवनू लागवड करावी. लागवड 

सर)वरं2यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. लागवडीUया वेळेस �ती एकर) ८ टन शेणखत, ४३ �कलो यMुरया १२५ �कलो Hसगंल सुपर 

फोOफेट आEण ३३ �कलो ^यरेुट ऑफ पोटश खताची मा%ा Pयावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी Pयावे.   

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/मती7या /शफारशीनसुारतयार 

कdन .साYरत करiयात आल
. 

अ�धक माCहतीसाठV नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराno शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


