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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

>दनांक ३१ जलु ैते ४ ऑगPट २०१९ पयEत मसुळधार पाऊसाची शKयता असनू वाMयाचा वेगात वाढ संभवते.  

>दनांक २६ जलु ैते १ ऑगPट, २०१९ साठS क कण "वभागासाठS पज�Tयमानाचा "वPताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेLा जाPत राह*ल. 

"पक अवPथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे अवPथा  • पढु)ल पाचह) 5दवस मुसळधार पाऊसाची श:यता अस;याने भात खाचरातील अ=त>र:त पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• पढु)ल पाचह) 5दवस मुसळधार पाऊसाची श:यता अस;याने भात पनुCलागवडीची कामे पणूC कDन Eयावीत.  

नागल* (नाचणी) फुटवे अवPथा  • पढु)ल पाचह) 5दवस मुसळधार पाऊसाची श:यता अस;याने नागल) �पक Fे%ातील अ=त>र:त पाणी बाहेर काढून 

टाकावे.  

नारळ  - • पढु)ल पाचह) 5दवस मुसळधार पाऊसाची श:यता अस;याने नारळ बागेतील अ=त>र:त पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

Yचकू  फलधारणा  • 'चकू वर)ल बरुशीजHय रोगामुळे होणाIया फळगळीJया =नय%ंणासाठL करMयात येणार) १ ट:का बोडNOमPणाची दसुर) 

फवारणी पाऊसाची तीQता जाRत अस;याने पढेु ढकलावी व पाऊसाची तीQता झा;यावर करMयात यावी तसेच 

पाऊसामTये बोडNOमPण पानांवDन वाहून जाव ूनये Uहणनू िRटकर OमPणात Oमसळून फवारणी करावी. 

नवीन फळबाग  वाढ*ची अवPथा • पढु)ल पाचह) 5दवस मुसळधार पाऊसाची श:यता अस;याने नवीन लागवड केले;या फळबागेतील अ=त>र:त पाणी 

बाहेर काढून टाकावे. 

केळी वाढ*ची अवPथा • पढु)ल पाचह) 5दवस मुसळधार पाऊसाची श:यता अस;याने केळीबागेतील अ=त>र:त पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

भाजीपाला "पके  वाढ*ची अवPथा • पढु)ल पाचह) 5दवस मुसळधार पाऊसाची श:यता अस;याने भाजीपाला Fे%ातील अ=त>र:त पाणी बाहेर काढून 

टाकावे. 

• पढु)ल पाचह) 5दवस वाIयाचा वेग जाRत अस;याने भWडी, वांगी, टोमेटो, Oमरची इ. �पकांना भर दयावी आYण काठLचा 

आधार Zयावा. 

दभुती जनावरे/ 

शेZया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पMयासाठL RवJछ पाMयाची \यवRथा करावी तसेच जनावरांचे येणाIया पाऊसापासून संरFण 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�मतीHया �शफारशीवaन 

तयार कaन �साUरत करbयात आल*. 

अYधक मा>हतीसाठS नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अYधकार* यांHयाशी संपक�  करावा 
 


