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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

@दनांक १९ ते २३ जनू, २०१९ पयGत मQयम RवSपाJया पावसाची शMयता असनू आकाश मेघाJछा@दत राह*ल.  

सामाTय फरक वनRपती VनदWशांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-\यामQये वनRपती VनदWशांक मQयम RवSपाचा दश�"व]यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Tयमान VनदWशांक 

(SPI) नसुार कोरडी िRथती दश�"व]यात आल* आहे.  

@दनांक १४ ते २० जनू, २०१९ साठa क कण "वभागासाठa पज�Tयमानाचा "वRताcरत dेणी अदंाज हा सामाTयपेNा कमी राह*ल. 

  "पक अवRथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का  • पेरणी केले3या भात रोपवा4टकेत पा6याचा ताण बसत अस3यास रोपवा4टकेला पाणी दे6याची 9यव:था करावी. 

नागल* रोपवाट*का  • पुढ)ल पाचह) 4दवस म>यम :व?पा@या पाऊसाची शBयता अस3याने नागल) रोपवा4टका पेरणीची कामे पूणD क?न Eयावी. 

• एक एकर Gे%ावर लावणी कर6यासाठI रोपवा4टका ४ गंुठे Gे%ावर तयार करावी. गाद)वाJयावर �ती आर श%ेास १ �क.Lॅ. यNुरया 

खताची मा% Oयावी. एक हेBटर Gे%ावर लावणी कर6यासाठI ५ ते ६ �क.Lॅ. $बयाणे वापरावे. पेरणीपूवP $बया6यास २.५ Lॅम �ती �कलो 

�माणे थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

आंबा वाढ*ची अवRथा  • दहा वषाDवर)ल आंबा कलमास ५० ते १०० �क.Lॅ. चांगले कुजलेले शेणखत, १.५ �क.Lॅ. न% (३२५० Lॅम यNुरया), ०.५ �क.Lॅ. :फुरद 

(३१२५ Lॅम Uसगंल सपुर फो:फेट) व १.० �क.Lॅ. पालाश (२००० Lॅम स3फेट ऑफ पोटॅश) खत े�ती कलमास  पावसाची तीVता कमी 

असताना दे6यात यावी. खत ेकलमा@या �व:तारा@या आत सुमारे ४५ त े६० सW.मी. Xंद आYण १५ सW.मी. खोल वतुDळाकार चर खणनू 

Oयावीत. चराम>ये �थम पालापाचोळा, शेणखत टाकून Zयावर रासाय[नक खत ेटाकून मातीने चर बुजवनू Eयावे. 

नारळ  - • नारळा@या पाच वषाDवर)ल �ती माडास ३० �क.Lॅ. शेणखत, ३ �क.Lॅ. Uसगंल सुपर फो:फेट,  ७५० Lॅम यNुरया व ६६७ Lॅम  \यरेुट 

ऑफ पोटाश खताची मा%ा पावसाची तीVता कमी असताना दे6यात यावी. खते नारळाभोवती १.५ त े १.८ मीटर अंतरावर मातीत 

Uमसळून दयावीत/ 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

लागवड • काकडी, 'चबडू, पडवळ, दोडका, कारल) या वेलवगPय भाजीपाला �पकांची लागवड करावी.लागवड आळे प^तीने १.५ x १.० मीटर 

करावी. लागवड करताना �Zयेक वेलाला २ �कलो शेणखत व ५० त े६० .Lॅ. Uम`खत (सुफला) मातीत Uमसळून दे6यात यावे. 

• भWडी �पकाची लागवड सर) प^तीने ६० x ६० सW.मी. अंतरावर करावी. लागवडी@या वेळेस १५ टन शेणखत, ७२  �कलो यNुरया, ३१३ 

�कलो Uसगंल सपुर फो:फेट आYण ८३ �कलो \युरेट ऑफ पोटाश �ती हेBटर) खताची मा% Oयावी. 

• वांगी, Uमरची आYण टोमेटो भाजीपाला �पकां@या रोपां@या जोमदार वाढ)साठI पेरणीनंतर १५ 4दवसांनी �Zयेक वाJयास ५० Lॅम यNुरया 

दे6यात यावा. 

दभुती जनावरे/ 

शेhया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना पाणी �प6यासाठI :व@छ पा6याची 9यव:था करावी तसेच येणाbया पाऊसापासून योcय त ेसरंGण करावे. 

• जनावरांना 4हर9या चाbयासाठI पॅरा गवत, संकर)त ने�पयर (जयवतं को- ३, यशवतं) या बहुवषPय वैरणी@या �पकांची लागवड करावी.   

• जनावरांना आं%�वषार रोगावर �[तबंधाZमक उपाय \हणनू पश ुवैOय�कय अ'धकार) स33याने सवD जनावरांना लसीकरण क?न Eयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील kामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तm स�मतीJया �शफारशीवSन तयार कSन 

�साcरत कर]यात आल*. 

अ0धक मा@हतीसाठa नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराno शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी सपंक�  करावा 
 


