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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

@दनांक २७ ते ३१ जलु,ै २०१९ पयFत जाRत पाऊसाची शMयता असनू वाOयाचा वेगात वाढ संभवते. 

@दनांक २६ जलु ैते १ ऑगRट, २०१९ साठU क कण "वभागासाठU पज�Vयमानाचा "वRताWरत Xेणी अदंाज हा सामाVयपेNा जाRत राह*ल. 

"पक अवRथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे अवRथा  • पढु,ल पाचह, /दवस जोरदार पाऊसाची श3यता अस5याने भात खाचरातील अ7त8र3त पाणी बाहेर काढून टाकावे.  

• भात �प कास  फुटवे ये=या>या अव?थेत नAाचा दसुरा हBता हे3टर, ८७ �कलो य8ुरया या �माणात दे=यात यावा. 

@टप: पाऊसाची तीCता कमी असताना खते दयावीत. 

नागल* (नाचणी) रोप अवRथा  • पढु,ल पाचह, /दवस जोरदार पाऊसाची श3यता अस5याने नागल, �पक DेAातील अ7त8र3त पाणी बाहेर काढून टाकावे.  

आबंा  वाढ*ची अवRथा • पढु,ल पाचह, /दवस जोरदार पाऊसाची श3यता अस5याने आबंा बागेत पॅ3लोGयHुाझोलची आळवणी पढेु ढकलावी.  

नारळ व सपुार*  - • पढु,ल पाचह, /दवस मुसळधार पाऊसाची श3यता अस5याने नारळ आLण सपुार, बागेतील अ7त8र3त पाणी बाहेर काढून 

टाकावे. 

भाजीपाला "पके  वाढ*ची अवRथा • पढु,ल पाचह, /दवस जोरदार पाऊसाची श3यता अस5याने भाजीपाला DेAातील अ7त8र3त पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• पढु,ल पाचह, /दवस वाMयाचा वेग जा?त अस5याने भNडी, वांगी, टोमेटो, Oमरची इ. �पकांना भर दयावी आLण काठRचा 

आधार Sयावा. 

• वांगी, Oमरची, कारल,, पडवळ, दधुीभोपळा, काकडी, दोडका भाजीपाला �पकावर पाने खाणार, अळी, पांढर, माशी, 

तडुतडु,े मावा इ. �कडींचा �ादभुाTव /दसनू आ5यास 7नयAंणासाठR मेलाUथओन २० Oमल, �कंवा डायOमथोएट १५ Oमल, 

�7त १० Oल. पा=यात Oमसळून १० ते १५ /दवसा>या अतंराने फवारणी करावी. 

@टप: पाऊसाची तीCता कमी असताना फवारणी करावी तसेच पाऊसामXये कYटकनाशक पानांवZन वाहून जाव ू नये 

[हणनू ि?टकर Oम]णात Oमसळून फवारणी करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शे[या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प=यासाठR ?व>छ पा=याची _यव?था करावी तसेच जनावरांचे येणाMया पाऊसापासून संरDण करावे. 

• सवTसाधारण एका शेळीस २०० ते २५० `ॅम खुराक, ३ ते ४ �कलो /हरवी वरैण आLण १.५ �कलो वाळलेल, वरैण �7त 

/दन दे=यात यावी. 

• aॉयलर पDांना प/हले तीन आठवडे पDा>या वजनानसुार aॉयलर ?टाटTर व पढु,ल चार- सहा आठवcयांपयdत aॉयलर 

�फ7नशर खाSय Sयावे.  

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@हतीसाठU नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराde शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी संपक�  करावा 
 


