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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Bदनांक २३ ते २७ नोPह2बर, २०१९ दरQयान कमाल तापमानात वाढ संभवत आहे.  

Bदनांक 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 रोपवाBटका • र2बी उ6हाळी भात रोपवाट)केस ;नय<मत पाणी दे>याची @यवAथा करावी. 

भईुमगु पेरणी • र2बी भईुमगु लागवडीसाठE कFकण गौरव, ट). जी. २६, कFकण IोJबे टपोरा एस बी. ११, ट).ए.जी.- २४, फुले �गती या जातींचे 

$बयाणे १०० ते १२५ �कलो �ती हेLटर) वापरावे. मर रोगाचा �ादभुाMव टाळ>यासाठE पेरणीपवूN $बया>यास थायरम ३ Oॅम/ �कलो 

या �माणात चोळावे. या@य;तRरLत २० Oॅम रायझो$बयम आUण ५० Oॅम Aफुरद �वरघळ�वणाWया जीवाण ूसंवधMकाची �ती �कलो 

$बया>यास या �माणे बीज��Xया करावी. पेरणीपवूN जमीन सपाट कYन Zयावी. पेरणी ३० x १५ स\.मी. (उप^या जातीसाठE) 

आUण ४५ x १५ स\.मी.(;नमपसWया आUण पसWया जातीसाठE) अतंरावर टोकण प`तीने करावी. पेरणीaया वेळी २२ �कलो यRुरया, 

१२५ �कलो <सगंल सुपर फोAफेट आUण २० �कलो Jयरेुट ऑफ पोटाश �ती एकर) खतांaया पणूM मा%ा दया@यात. भुईमगु 

bे%ातील तणांaया बदंोबAतासाठE 2यटुाLलोर तणनाशकाची ५० <म.ल). �ती १० <लटर पा>यात <मसळून पेरणीनतंर लगेच 

मातीaया ओdया पeृठभागावर एकसारखी फवारणी करावी. 

• भुईमगुाची लागवड पारदशMक fलािAटक आaछादन (५ ते ६ मायXोन) वापYन करावयाची असdयास ज<मनीची नांगरट कYन 

जमीन समपातळीत आणdयानतंर ५-७ स\मी उंचीचे व ६० स\मी iंद)चे आaछादनासाठE गाद)वाफे तयार करावेत. दोन 

गाद)वाjयामधील अतंर ३० स\मी ठेवावे. गाद)वाफे तयार करताना ४ ते ६ टन चांगले कुजलेले शेणखत ज<मनीमkये वाjयावर 

<मसळावे. भुईमगुातील तणांaया ;नय%ंणासाठE 2यटुाLलोर ५० <म.ल). �ती १० <लटर पा>यात <मसळून गाद)वाjयावर पेरणीपवूN 

ओdया पeृठभागावर एकसारखी फवारणी करावी. आaछादनाaया मkयभागी २० सेमी अतंरावर तीन ओळीमkये १० सेमी अतंरावर 

३ स\मी @यासाची भोके पाडावीत. तणनाशक फवारणीनतंर fलािAटक आaछादन गाद)वाjयावर अथंरावे व कडांवर मातीचा थर 

दयावा. आaछादनावर पाडलेdया भोकात ३-४ स\मी खोल)वर $बया>याची पेरणी करावी. पेरणीसाठE १२५ ते १५० �कलो �ती हेLटर) 

$बयाणे वापरावे. मर रोगाचा �ादभुाMव टाळ>यासाठE $बया>यास पेरणीपवूN थायरम ३ Oॅम/ �कलो या �माणात चोळावे. एकर) ४४ 

�कलो यRुरया, २५० �कलो <सगंल सुपर फोAफेट आUण ४० �कलो Jयरेुट ऑफ पोटाश खताची संपणूM मा%ा पेरणीपवूN ओळीमkये ८ 

ते १० स\.मी. खोल)वर पडले अशी lयावी. mठबक <सचंनाची सोय करता येणे शLय असdयास आaछादन अथंर>यापवूN mठबक 

<सचंनाचा संच अथंरावा. पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे. 

आबंा 

 

पालवी • आ2ंयाaया नवीन येणाWया पालवीवर तडुतडु,े श\डे पोखरणार) आUण <मजमाशीचा �ादभुाMव हो>याची शLयता असdयाने पालवीचे 

�कडींपासनू संरbण कर>यासाठE लॅJबडासायहॅलोnीन ५ टLके �वाह) ६ <म.ल). �कंवा िLवनोलफॉस २५ टLके �वाह) २५ <म.ल). 

�;त १० <लटर पा>यात <मसळून फवारणी करावी. 

काज ू मोहोर • काज ू�पकाaया मोहोरावर ढेक>या व फुल�कडीचा �ादभुाMव हो>याची शLयता असdयाने मोहोराचे �कडींपासून संरbण कर>यासाठE 

मोहोर फुट>याaया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टLके �वाह) १० <म.ल). �;त १० <लटर पा>यात <मसळून फवारणी करावी. 

नारळ - • नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीaया �ादभुाMवामुळे फळाaया देठाखालaया भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चqे mदसनू येतात व नतंर 

चqे वाढत जाऊन $%कोणी आकाराचे होतात. �ाद<ुभMत भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पRरणामी नारळ लहान राहतात तसेच 

लहान फळांची गळ होते. �कडीaया ;नय%ंणासाठE ५ टLके कडू;नबंयLुत (अझाडीराLट)न) कsटकनाशक ७.५ <म.ल). सम�माणात 



पा>यात <मसळून मुळाlवारे ऑLटोबर ते नो@ह\बर मmह6यात lयावे. औषध mदdयानतंर ४५ mदवसापयuत नारळ काढू नयेत. 

या<शवाय नारळावर १ टLका कडु;नबंयLुत कsटकनाशक (;नमाझोल) ४ <म. ल). �ती<लटर पा>यातनू नारळाaया घडावर पडले 

अशी फवारणी करावी. फवारणी कर>यापवूN सवM �कडOAत व तयार नारळ काढून Zयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कYन नeट 

करावेत.    

पांढरा 

कांदा 

रोपवाBटका • कांदा �पकामkये ८ ते १० mदवसांaया अतंराने ;नय<मत खुरपणी करावी व गरजेनसुार पाणी दे>याची @यवAथा करावी 

वाल
 रोप अवVथा  • वाल) �पकाची उगवण झाdयानतंर १५ ते २० mदवसांनी रोपांची �वरळणी करावी व  ६ ते ८ mदवसांaया अतंराने ;नय<मत पाणी 

lयावे. 

क-लगंड रोप अवVथा • क<लगंड �पकास ४ ते ५ mदवसांaया अतंराने ;नय<मत पाणी lयावे.  

भ2डी पेरणी  • भ\डी �पकाची लागवड ज<मनीची नांगरट कYन सर) प`तीने ४५ x १५ स\.मी. अतंरावर करावी. लागवडीaया वेळेस १५० �कलो 

शेणखत, ७०० Oॅम यRुरया, ३ �कलो <सगंल सुपर फोAफेट आUण ४२० Oॅम Jयरेुट ऑफ पोटाश �ती गुंठा खताची मा%ा lयावी. 

पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे 

वांगी  रोप अवVथा  • वांगी �पकाची रोपे लागवडीयोvय झाल) असdयास पनुMलागवड करावी. पाने लहान राहणे या रोगापासून संरbण कर>याकर)ता 

पनुMलागवड करतेवेळी रोपे डाय<मथोएट १ <म. ल). आUण अXोमाय<सन ०.५ Oॅम �;त <लटर पा>याaया wावणात ५ <म;नटे बडुवनू 

लागवड करावी. लागवड सर)वरं2यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. लागवडीaया वेळेस �ती एकर) ८ टन शेणखत, ४३ 

�कलो यRुरया, १२५ �कलो <सगंल सुपर फोAफेट आUण ३३ �कलो Jयरेुट ऑफ पोटश खताची मा%ा lयावी. लागवडीनतंर लगेच 

पाणी lयावे.   

-मरची  रोप अवVथा  • <मरची �पकाची रोपे लागवडीयोvय झाल) असdयास पनुMलागवड करावी. लागवड सर)वरं2यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. 

लागवडीaया वेळेस �ती एकर) ६ टन शेणखत, ६५ �कलो यRुरया, १८८ �कलो <सगंल सुपर फोAफेट आUण ३३ �कलो Jयरेुट ऑफ 

पोटश खताची मा%ा lयावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी lयावे.   

दभुती 

जनावरे/ 

शेiया 

- • जनावरांना �प>यासाठE Aवaछ पाणी परुवxयाची @यवAथा करावी.  

• शेyयांमkये जतंाचा �ादभुाMव हो>याची शLयता असdयाने शेyयांना अलब\डाझॉल ७.५ <म. Oॅम �;त �कलो वजनास या �माणात 

औषध lयावे. 

सदर कृ�ष स�ला पjkका डॉ. बाळासाहेब सावंत क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तl स-मती5या -शफारशीनुसारतयार कbन ,साWरत 

करgयात आल
. 

अmधक माBहतीसाठT नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराno शासनाचे कृषी अmधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 
 


