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हवामान पवूानमुान कृ ष स ला  
दनांक २९ जनू ते ३ जलुै, २०१९ पयत म यम ते जा त पावसाची श यता असनू वा या या वेगात ६ ते १४ क.मी./तास वाढ संभवते.  
दनांक २८ जनू ते ४ जलुै, २०१९ साठ  क कण वभागासाठ  पज यमानाचा व ता रत ेणी अदंाज हा सामा यपे ा जा त राह ल. 

पक अव था कृ ष स ला   
भात रोपवाट का   लागवड करावया या भात े ाम ये नांगरट करावी व नांगरणी या वेळी हे टर  ७.५ टन शणेखत कंवा कंपो ट 

ज मनीत एकसारखे मसळावे. 
 भात े ातील बांधाची बांधबधंी ती करावी. 
 मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता रोपवाट केतील अ त र त पा याचा नचरा हो याची यव था करावी. 
 पनुलागवडीसाठ  भाताची १२ ते १५ स.मी. उंचीची पाच ते सहा पाने फुटलेल  २० ते २७ दवसांची रोपे यो य असतात. 

याम ये हळ या जातींसाठ  २० दवसांची आ ण नमगर या आ ण गर या जातींसाठ  २७ ते ३० दवसांची रोपे यो य 
असतात.  

 भात पकाची पनुलागवड कर यापवू  चखलणी करावी. चखलणी या वेळेस हे टर  ८७ क. ॅ. यु रया, ३१३ क. ॅ. 
सगंल सुपर फो फेट आ ण ८४ क. ॅ. यरेुट ऑफ पोटश खते मसळावे. गर पु पाचा पाला चखलणी या वेळीस 
गाड यास ५० ट के न  खताची (यु रया) मा ा कमी यावी. 

 भात पकाची पनुलागवड १५ X १५ स.मी.(हळ या जातीसंाठ )  कंवा २० X १५ स.मी.( नमगर या व गर या  
जातींसाठ ) व  अतंरावर करावी. लावणी सरळ आ ण उथळ २.५ ते ३.५ स.मी. खोल करावी. उथळ लावणी के याने 
फुटवे चांगले येतात. एका चडुाम ये दोन ते तीन रोपे लावावीत आ ण सकंर त भातासाठ  एका ठकाणी एकच रोप 
लावावे.  

 बांधावर ल खेक याचंा बदंोब त करावा यासाठ  १ कलो शजले या भाताम ये ७५ ट के पा यात मसळणार  
ॲ सफेट पावडर ७५ ॅम टाकून वषार  अ मष तयार करावे. या म णा या साधारणपणे १०० गो या तयार क न 

येक बला या आत त डाशी एक गोळी ठेवावी व बीळ बजुवावे, दसु या दवशी जी बळे उकरल  जातील अशा 
बळात परत अ मष वापरावे. 

नागल  रोपवाट का   पेरणीनतंर १५ दवसांनी त गुंठा े ास १ क. ॅ. यु रया खताचा दसुरा ह ता दे यात यावा. 
 लागवड करावया या े ाम ये नांगरट करावी व नांगरणी या वेळी हे टर  ७.५ टन शणेखत कंवा कंपो ट ज मनीत 

एकसारखे मसळावे. 
चकू  -  चकू फळांची पावसा यात बरुशीज य रोगामुळे होणा या फळगळी या नयं णासाठ  १ ट का बोड म णाची दसुर  

फवारणी करावी.  
भाजीपाला/ फळबाग 

रोपवाट का 
लागवड  भाजीपाला पकां या रोपवा टकेला पा याचा ताण बसत अस यास पाणी दे याची यव था करावी. 

 वांगी व मरची पकांची रोपे लागवडीयो य झाल  अस यास पनुलागवड करावी. पनुलागवड करतेवेळी रोपे डाय मथोएट 
१ म. ल .  त लटर पा या या ावणात ५ म नटे बडुवावी. लागवड सर वरं यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर 
करावी. लागवडी या वेळेस ती एकर  ८ टन शेणखत, ४३ क. ॅ. यु रया (वांगी पकासाठ ) ८६ क. ॅ. यु रया ( मरची 
पकासाठ ), १२५ क. ॅ. सगंल सुपर फो फेट आ ण ३३ क. ॅ. यरेुट ऑफ पोटश खताची मा  यावी. लागवडीनतंर 
लगेच पाणी यावे.  



 वेलवग य भाजीपाला पकांना काठ चा आधार दयावा कंवा मंडपाची यव था करावी. 
 रोपवाट केतील पा याचा नचरा हो यासाठ  यव था करावी. 

दभुती जनावरे/ 
शे या/ कुकुटपालन 

-  जनावरांना प यासाठ  व छ पा याची यव था करावी तसेच शडे म ये हवा खेळती राह ल याची काळजी यावी. 
 जनावरांचे येणा या पाऊसापासून यो य ते संर ण करावे. 

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 मती या शफारशीव न तयार 
क न सा रत कर यात आल . 

अ धक मा हतीसाठ  नजीक या कृषी व यापीठाच ेक  कंवा महारा  शासनाचे कृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा 
 


