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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

?दनांक १० ते १४ जलु,ै २०१९ पयFत पावसाची शMयता असनू वाOयाJया वेगात ११ ते १५ Iक.मी./तास वाढ संभवते.  

?दनांक १२ ते १८ जलु,ै २०१९ साठT क कण "वभागासाठT पज�Uयमानाचा "वVताWरत Xेणी अदंाज हा सामाUयपेNा जाVत राह*ल. 

"पक अवVथा कृ"ष स-ला   

भात रोप अवVथा  • भात *े,ातील बांधाची बांधबंधी1ती करावी तसेच बांध तणमु3त ठेवावेत.  

• मुसळधार पाऊसाची श3यता ल*ात घेता भात खाचरातील अ9त:र3त पा;याचा 9नचरा हो;याची =यव1था करावी तसेच लावणीनंतर 

प?ह@या ३० ?दवसांपयAत भात खाचरात पा;याची पातळी २.५ ते ५ सB.मी. पयAत ठेवावी जेणेकDन तण �ादभुाEव कमी होईल. 

• भात �पकाची पनुEलागवड कर;यापवूH Iचखलणी करावी. IचखलणीJया वेळेस हे3टरL ८७ �क.Mॅ. य:ुरया, ३१३ �क.Mॅ. Oसगंल सुपर 

फो1फेट आQण ८४ �क.Mॅ. Rयरेुट ऑफ पोटश खत े Oमसळावे. IगरLपुSपाचा पाला IचखलणीJया वेळीस गाड@यास ५० ट3के न, 

खताची (यु:रया) मा,ा कमी दयावी. 

?टप: IचखलणीJया वेळी खत ेदेताना पाऊसाची तीVता पाहून खत ेदयावी. 

• पनुEलागवडीसाठW भाताची १२ त े१५ सB.मी. उंचीची पाच ते सहा पाने फुटलेलL २० ते २७ ?दवसांची रोपे योYय असतात. यामZये 

हळ=या जातींसाठW २० ?दवसांची आQण 9नमगर=या आQण गर=या जातींसाठW २७ ते ३० ?दवसांची रोपे योYय असतात.  

• भात �पकाची पनुEलागवड १५ X १५ सB.मी.(हळ=या जातींसाठW) �कंवा २० X १५ सB.मी.(9नमगर=या व गर=या  जातींसाठW) व  

अंतरावर करावी. लावणी सरळ आQण उथळ २.५ त े३.५ सB.मी. खोल करावी. उथळ लावणी के@याने फुटवे चांगले येतात. एका 

चुडामZये दोन ते तीन रोपे लावावीत आQण संकरLत भातासाठW एका ?ठकाणी एकच रोप लावावे.  

नागल* रोप अवVथा  • मुसळधार पाऊसाची श3यता ल*ात घेता रोपवाटLकेतील अ9त:र3त पा;याचा 9नचरा हो;याची =यव1था करावी. 

• नागलL रोपवाटLकेतील तणांची बेणणी करावी. 

• लागवड करावयाJया *े,ामZये हलक] नांगरणी कDन लावणीपूवH �9त हे3टरL ५ टन शेणखत �कंवा कंपो1ट जOमनीत एकसारखे 

नवीन फळबाग 

लागवड 

वाढ*ची 

अवVथा 

• पुढLल पाचहL ?दवस वा_याJया वेगामZये वाढ सभंवत अस@याने नवीन लागवड केले@या फळबागेतील रोपांना काठWचा आधार 

दयावा. 

नारळ/ सपुार*  - • मुसळधार पाऊसाची श3यता ल*ात घेता नारळ व सुपारL बागेतील अ9त:र3त पा;याचा 9नचरा हो;याची =यव1था करावी. 

भाजीपाला लागवड • भाजीपाला लागवड केले@या *े,ातील अ9त:र3त पा;याचा 9नचरा हो;याची =यव1था करावी. 

• वेलवगHय भाजीपाला �पकांना काठWचा आधार दयावा �कंवा मडंपाची =यव1था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शे\या/ कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प;यासाठW 1वJछ पा;याची =यव1था करावी तसेच शडे मZये हवा खेळती राहLल याची काळजी bयावी. 

• जनावरांचे येणा_या पाऊसापासून योYय त ेसरं*ण करावे. 

• जनावरांना ?हर=या चा_यासाठW पॅरा गवत, संकरLत ने�पयर (जयवंत को- ३, यशवंत) या बहुवषHय वरैणीJया �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 तa स�मतीJया �शफारशीवbन तयार कbन 

�साWरत करcयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठT नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराde शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी सपंक�  करावा 
 


