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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला   

=दनांक २४ ते २८ जलु,ै २०१९ पयDत मPयम ते जाQत पाऊसाची शKयता असनू आकाश मेघाHछा=दत राह*ल.   

=दनांक २६ जलु ैते १ ऑगQट, २०१९ साठR क कण "वभागासाठR पज�Tयमानाचा "वQताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेLा जाQत राह*ल. 

"पक अवQथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे अवQथा  • पढु)ल पाचह) ,दवस म-यम ते जा1त 1व2पा3या पाऊसाची श7यता अस9याने भात खाचरातील अ:त;र7त पाणी बाहेर 

काढून टाकावे व भात खाचरात पा@याची पातळी ५ सB.मी. पयCत ठेवावी. 

• भात EेFातील तणांची बेणणी करावी.  

• भात �पक फुटवे ये@या3या अव1थेत असताना नFाचा दसुरा हIता हे7टर) ८७ �कलो य;ुरया या �माणात दे@यात यावा. 

=टप: पाऊसाची तीJता कमी असताना खते दयावीत. 

नागल* रोप अवQथा  • नागल) �पका3या पनुKलागवडीची कामे पणूK क2न Lयावीत. 

आबंा  वाढ*ची अवQथा • १० वषाKवर)ल “हापसू” जाती3या आबंा झाडास :नयQमत व लवकर फळे धर@यासाठS कलमां3या वाढ)3या �व1तारानसुार  

पॅ7लोUयVुाझोल (क9टार) दे@यात यावे. �Yयेक झाडाचा पवूK -पि[चम व द\Eण – उYतर _यास मोजनू Yयाची सरासर) 

काढून �:त मीटर _यासास ०.७५ `ॅम पॅ7लोUयVुाझोल (३ Qम.ल). क9टार) aयावे. पॅ7लोUयVुाझोलची आव[यक माFा ३ 

ते ५ Qलटर पा@यात Qमसळून १० ते १२ सB.मी. खोल असे सम अतंरावर २५ ते ३० खbड े मा2न Yयात cावण 

सम�माणात ओतावे, नतंर खbड ेमातीने बजुवनू टाकावे.  

=टप: पाऊसाची तीJता जा1त असले9या ,दवसात पॅ7लोUयVुाझोल देव ूनये. 

भाजीपाला "पके  वाढ*ची अवQथा • वांगी �पकास �:त गुंठा EेFास १.१ �कलो य;ुरया खताची माFा पनुKलागवडीनतंर एका म,हfयाने दे@यात यावी. 

=टप: पाऊसाची तीJता कमी असताना खते दयावीत. 

• वांगी, Qमरची, कारल), पडवळ, दधुीभोपळा, दोडका भाजीपाला �पकावर पाने खाणार) अळी, पांढर) माशी, तडुतडु,े मावा 

इ. �कडींचा �ादभुाKव ,दसनू आ9यास :नयFंणासाठS मेलाhथओन २० Qमल) �कंवा डायQमथोएट १५ Qमल) �:त १० Qल. 

पा@यात Qमसळून १० ते १५ ,दवसा3या अतंराने फवारणी करावी. 

=टप: 1ट)कर Qमसळून फवारणी करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेZया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प@यासाठS 1व3छ पा@याची _यव1था करावी तसेच जनावरांचे येणाjया पाऊसापासून संरEण करावे. 

• सवKसाधारण एका शेळीस २०० ते २५० `ॅम खुराक, ३ ते ४ �कलो ,हरवी वरैण आkण १.५ �कलो वाळलेल) वरैण �:त 

,दन दे@यात यावी. 

• lॉयलर पEांना प,हले तीन आठवडे पEा3या वजनानसुार lॉयलर 1टाटKर व पढु)ल चार- सहा आठवbयांपयCत lॉयलर 

�फ:नशर खाaय aयावे.  

• पावसाnया3या ,दवसात जनावरांम-ये जतंाचा �ादभुाKव हो@याची श7यता असते यावेळी जनावरांना पातळ संडास होणे, 

खाणे कमी होणे तसेच वजन घटणे अशी लEणे ,दसनू येतात. जतंाचा �ादभुाKव झा9यास :नयFंणासाठS फेबBडाझॉल ५ 

Qम. `ॅम �कंवा अलबBडाझॉल ७.५ Qम. `ॅम �:त �कलो वजनास या �माणात औषध दे@यात यावे. 

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*. 

अcधक मा=हतीसाठR नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराde शासनाचे कृषी अcधकार* यांHयाशी संपक�  करावा 



 


