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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक १० ते १४ जलु,ै २०१९ पयDत पावसाची शKयता असनू वाMयाHया वेगात १६ ते २० Gक.मी./तास वाढ संभवते.  

=दनांक १२ ते १८ जलु,ै २०१९ साठR क कण "वभागासाठR पज�Sयमानाचा "वTताUरत Vेणी अदंाज हा सामाSयपेLा जाTत राह*ल. 

"पक अवTथा कृ"ष स-ला   

भात रोप अवTथा  • भात *े,ातील बांधाची बांधबधंी2ती करावी तसेच बांध तणम4ुत ठेवावेत.  

• लागवड करावया6या भात *े,ाम7ये नांगरट करावी व नांगरणी6या वेळी हे4टर; ७.५ टन शणेखत �कंवा कंपो2ट 

ज>मनीत एकसारखे >मसळावे. 

• मुसळधार पाऊसाची श4यता ल*ात घेता भात खाचरातील अCतDर4त पाEयाचा Cनचरा होEयाची Fयव2था करावी.  

• भात �पकाची रोपे पनुHलागवडीयोIय झाल; असKयास पनुHलागवड करावी. Lचखलणी6या वेळेस हे4टर; ८७ �क.Mॅ. यDुरया, 

३१३ �क.Mॅ. >सगंल सुपर फो2फेट आPण ८४ �क.Mॅ. Qयरेुट ऑफ पोटश खते >मसळावे. Lगर;पRुपाचा पाला Lचखलणी6या 

वेळीस गाडKयास ५० ट4के न, खताची (यDुरया) मा,ा कमी दयावी. 

=टप: Lचखलणी6या वेळी खते देताना पाऊसाची तीUता पाहून खते दयावी. 

• पनुHलागवडीसाठW भाताची १२ ते १५ सX.मी. उंचीची पाच ते सहा पाने फुटलेल; २० ते २७ Yदवसांची रोपे योIय असतात. 

याम7ये हळFया जातींसाठW २० Yदवसांची आPण CनमगरFया आPण गरFया जातींसाठW २७ ते ३० Yदवसांची रोपे योIय 

असतात.  

• भात �पकाची पनुHलागवड १५ X १५ सX.मी.(हळFया जातींसाठW) �कंवा २० X १५ सX.मी.(CनमगरFया व गरFया  

जातींसाठW) व  अतंरावर करावी. लावणी सरळ आPण उथळ २.५ ते ३.५ सX.मी. खोल करावी. उथळ लावणी केKयाने 

फुटवे चांगले येतात. एका चडुाम7ये दोन ते तीन रोपे लावावीत आPण सकंर;त भातासाठW एका Yठकाणी एकच रोप 

लावावे.  

नागल* रोप अवTथा  • मुसळधार पाऊसाची श4यता ल*ात घेता रोपवाट;केतील अCतDर4त पाEयाचा Cनचरा होEयाची Fयव2था करावी. 

• नागल; रोपवाट;केतील तणांची बेणणी करावी. 

• लागवड करावया6या *े,ाम7ये हलक[ नांगरणी क\न लावणीपवू] �Cत हे4टर; ५ टन शेणखत �कंवा कंपो2ट ज>मनीत 

एकसारखे 

नवीन फळबाग 

लागवड 

वाढ*ची अवTथा • पढु;ल पाचह; Yदवस वा_या6या वेगाम7ये वाढ संभवत असKयाने नवीन लागवड केलेKया फळबागेतील रोपांना काठWचा 

आधार दयावा. 

नारळ  - • मुसळधार पाऊसाची श4यता ल*ात घेता नारळ बागेतील अCतDर4त पाEयाचा Cनचरा होEयाची Fयव2था करावी. 

Zचकू  - • Lचकू फळांची पावसा`यात बरुशीजaय रोगामुळे होणा_या फळगळी6या Cनय,ंणासाठW १ ट4का बोडb>मcणाची दसुर; 

फवारणी करावी. बोडb>मcण पाऊसाम7ये पानांव\न वाहून जाव ू नये Qहणनू 2ट;कर >मcणात >मसळून फवारणी 

करावी. 

=टप: पाऊसाची तीUता कमी असताना बरुशीनाशकाची फवारणी करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शे[या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पEयासाठW 2व6छ पाEयाची Fयव2था करावी तसेच शडे म7ये हवा खेळती राह;ल याची काळजी eयावी. 

• जनावरांचे येणा_या पाऊसापासून योIय ते संर*ण करावे. 

• जनावरांना YहरFया चा_यासाठW पॅरा गवत, संकर;त ने�पयर (जयवतं को- ३, यशवतं) या बहुवष]य वरैणी6या �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*. 
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