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भात पोटर* अवOथा  • पुढ)ल पाचह) 5दवस जा7त 7व8पा9या पाऊसाची श=यता अस>याने भात खाचरातील अ@तAर=त पाणी 
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- • जनावरांना �पFयासाठK 7व9छ पाFयाची Mयव7था करावी तसेच जनावरांच े येणाOया पाऊसापासनू सरंPण 

कराव.े 

• गाभण जनावरांना २.५ �कलो खुराक, १५ ते २० �कलो 5हरवी वैरण आSण ५ ते ७ �कलो वाळलेल) वैरण 

तसेच दभुTया जनावरांना १ त े१.५ �कलो खुराक, १५ ते २० �कलो 5हरवी वैरण आSण ४ ते ५ �कलो 

वाळलेल) वैरण �@त 5दन देFयात यावी. 

सदर कृ"ष स-ला पYZका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील [ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त] स�मतीGया 

�शफारशीवPन तयार कPन �साTरत कर_यात आल*. 
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