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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

>दनांक ६ ते १० जलु,ै २०१९ पयEत जाPत पावसाची शKयता असनू वाMयाHया वेगात १६ ते २२ Gक.मी./तास वाढ संभवते.  

>दनांक ५ ते ११ जलु,ै २०१९ साठS क कण "वभागासाठS पज�Tयमानाचा "वPताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेLा जाPत राह*ल. 

"पक अवPथा कृ"ष स-ला   

भात रोप अवPथा  • भात 4े%ातील बांधाची बांधबधंी9ती करावी तसेच बांध तणम;ुत ठेवावेत.  

• पेरणीनतंर १५ =दवसांनी �>त गुंठा 4%ेास १ �क.?ॅ. यAुरया खताचा दसुरा हCता देDयात यावा. 

• लागवड करावयाEया भात 4े%ामFये नांगरट करावी व नांगरणीEया वेळी हे;टर) ७.५ टन शणेखत �कंवा कंपो9ट 

जKमनीत एकसारखे Kमसळावे. 

• मुसळधार पाऊसाची श;यता ल4ात घेता भात खाचरातील अ>तAर;त पाDयाचा >नचरा होDयाची Oयव9था करावी.  

• भात �पकाची रोपे पनुQलागवडीयोRय झाल) असTयास पनुQलागवड करावी. 'चखलणीEया वेळेस हे;टर) ८७ �क.?ॅ. यAुरया, 

३१३ �क.?ॅ. Kसगंल सुपर फो9फेट आUण ८४ �क.?ॅ. Vयरेुट ऑफ पोटश खते Kमसळावे. 'गर)पWुपाचा पाला 'चखलणीEया 

वेळीस गाडTयास ५० ट;के न% खताची (यAुरया) मा%ा कमी दयावी. 

>टप: 'चखलणीEया वेळी खते देताना पाऊसाची तीZता पाहून खते दयावी. 

• पनुQलागवडीसाठ[ भाताची १२ ते १५ स\.मी. उंचीची पाच ते सहा पाने फुटलेल) २० ते २७ =दवसांची रोपे योRय असतात. 

यामFये हळOया जातींसाठ[ २० =दवसांची आUण >नमगरOया आUण गरOया जातींसाठ[ २७ ते ३० =दवसांची रोपे योRय 

असतात.  

• भात �पकाची पनुQलागवड १५ X १५ स\.मी.(हळOया जातींसाठ[) �कंवा २० X १५ स\.मी.(>नमगरOया व गरOया  

जातींसाठ[) व  अतंरावर करावी. लावणी सरळ आUण उथळ २.५ ते ३.५ स\.मी. खोल करावी. उथळ लावणी केTयाने 

फुटवे चांगले येतात. एका चडुामFये दोन ते तीन रोपे लावावीत आUण सकंर)त भातासाठ[ एका =ठकाणी एकच रोप 

लावावे.  

• बांधावर)ल खेक^यांचा बदंोब9त करावा _यासाठ[ १ �कलो KशजलेTया भातामFये ७५ ट;के पाDयात Kमसळणार) ॲKसफेट 

पावडर ७५ ?ॅम टाकून �वषार) अKमष तयार करावे. या KमaणाEया साधारणपणे १०० गोbया तयार कcन �_येक 

$बलाEया आत तdडाशी एक गोळी ठेवावी व बीळ बजुवावे, दसुeया =दवशी जी $बळे उकरल) जातील अशा $बळात परत 

अKमष वापरावे. 

नागल* रोप अवPथा  • मुसळधार पाऊसाची श;यता ल4ात घेता रोपवाट)केतील अ>तAर;त पाDयाचा >नचरा होDयाची Oयव9था करावी. 

• नागल) रोपवाट)केतील तणांची बेणणी करावी. 

• लागवड करावयाEया 4े%ामFये हलकf नांगरणी कcन लावणीपवूg �>त हे;टर) ५ टन शेणखत �कंवा कंपो9ट जKमनीत 

एकसारखे 

नवीन फळबाग 

लागवड 

वाढ*ची अवPथा • पढु)ल पाचह) =दवस वाeयाEया वेगामFये वाढ संभवत असTयाने नवीन लागवड केलेTया फळबागेतील रोपांना काठ[चा 

आधार दयावा. 

नारळ  - • मुसळधार पाऊसाची श;यता ल4ात घेता नारळ बागेतील अ>तAर;त पाDयाचा >नचरा होDयाची Oयव9था करावी. 

Zचकू  - • 'चकू फळांची पावसाbयात बरुशीजiय रोगामुळे होणाeया फळगळीEया >नय%ंणासाठ[ १ ट;का बोडjKमaणाची दसुर) 

फवारणी करावी.  



दभुती जनावरे/ 

शे[या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पDयासाठ[ 9वEछ पाDयाची Oयव9था करावी तसेच शडे मFये हवा खेळती राह)ल याची काळजी lयावी. 

• जनावरांचे येणाeया पाऊसापासून योRय ते संर4ण करावे. 

• जनावरांना =हरOया चाeयासाठ[ पॅरा गवत, संकर)त ने�पयर (जयवतं को- ३, यशवतं) या बहुवषgय वरैणीEया �पकांची 

लागवड करावी. 

सदर कृ"ष स-ला प\]का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील ^ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त` स�मतीHया �शफारशीवaन तयार 

कaन �साUरत करbयात आल*. 

अZधक मा>हतीसाठS नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अZधकार* यांHयाशी संपक�  करावा 
 


