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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

?दनांक ११ व १२ जनू, २०१९ रोजी पावसाची शKयता आहे. ?दनांक ८ ते १२ जनू, २०१९ पयEत आकाश ढगाळ राह*ल.  

  "पक अवPथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का  • 3दनांक ११ आ4ण १२ जनू रोजी हल9या :व;पा<या पाऊसाची श9यता अस@याने Bया 3ठकाणी पाTयाची उपलVधता असेल 

अशाच 3ठकाणी भात पेरणीची कामे हाती Dयावी. 

• एक एकर Fे%ावर लावणी करGयासाठH रोपवा3टका ४ गुंठे Fे%ावर तयार करावी.  

• गाद)वाJयावर �ती आर शे%ास १ �क.Kॅ. यMुरया व ३ �क.Kॅ. Nसगंल सपुर फॉ:फेट Nमसळावे. 

• जाड दाGया<या जातीसाठH हे9टर) ५० ते ६० �क.Kॅ., बार)क दाGया<या जातीसाठH हे9टर) ३५ ते ४० �क.Kॅ.आ4ण संकर)त 

जातीसाठH २० �क.Kॅ.  $बयाणे वापरावे. पेरणीपवूR $बयाGयास २.५ Kॅम �ती �कलो �माणे थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

• रोपवाट)केतील तणां<या बदंोब:तासाठH पेरणीनतंर वाफे ओले होताच ऑ9सीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Nलटर पाGयात ३ Nम. 

ल). या�माणे �ती आर शे%ावर ५ Nलटर या �माणात एकसारखे फवारावे. 

नागल* रोपवाट*का 

पवू�तयार* 

• नागल) रोपवाट)केसाठH Xनवडक Fे%ावर नांगरणी क;न �ती गुठंा Fे%ास २५० �क.Kॅ. कुजलेले शणेखत जNमनीत Nमसळावे. 

जNमनीचा उतार लFात घेऊन, उंच Xनच[या<या जागी तळाशी १२० स\.मी. व प]ृठभागी ९० स\.मी. ^ंद)चे, ८ ते १० स\. मी. 

उंचीचे उतारानसुार यो_य `या लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. एक एकर Fे%ावर लागवड करGयासाठH रोपवा3टका ४ गुठें 

Fे%ावर तयार करावी. 

आबंा वाढ*ची 

अवPथा  

• आबंा फळांची काढणी झा@यावर घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले@या आबंा बागांमdये हल9या :व;पाची 

छाटणी करावी. या मdये उंची कमी करणे, फांfया एकमेकांमdये  गे@या अस@यास छाटणे आ4ण वाळले@या फांfया काढून 

टाकणे या गो]ट)ंचा अतंभाgव करावा. घन लागवड असले@या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं<या अतंरा<या ८०% इतकi 

ठेवावी. 

नारळ - • पावसाjयात हवेतील आkgता वाढ@यामुळे नारळामdये बरुशीजlय रोगामुळे फळगळ होGयाची श9यता असते. फळांचे बरुशीजlय 

रोगापासनू संरFण करGयासाठH पावसाळा सु^ होGयापवूR १ ट9का बोडmNमnणाची फवारणी करावी व `यानतंरची फवारणी एका 

म3हlया<या अतंराने पाऊस नसताना करावी. 

Xचकू  - • पावसाjयात हवेतील आkgता वाढ@यामुळे 'चकूमdये बरुशीजlय रोगामुळे फळगळ होGयाची श9यता असते. फळांचे बरुशीजlय 

रोगापासनू संरFण करGयासाठH बागेतील सुकले@या व रोगट फांfया कापनू `याजागी १ ट9का बोडmपे:ट लावावी व 

पावसाjया<या अगोदर १ ट9का बोडmNमnणाची फवारणी करावी. पढु)ल दोन फवारGया १५ ते २० 3दवसां<या अतंराने कराoयात.  

दभुती जनावरे/ 

शेYया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरां<या शर)राचे तापमान सतंुNलत राहGयासाठH जनावरांना ताजे :व<छ व थडं पाणी मुबलक �माणात देGयात यावे तसेच 

उ]णतेचा दाह कमी करGयासाठH वरैणीवर १ ट9के गुळपाणी आ4ण ०.५ ट9के मीठ यांचे :वतं% kावण क;न Nशपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत अस@याने उ]णतेपासनू संरFण करGयासाठH गोpयाचे/कुकुटपालन शेडचे छrपर गवत, भाताचा प\डा, 

�कंवा नारळा<या झावjया यांनी झाकून `यावर अXतउlहा<यावेळी पाणी पडले अशी oयव:था करावी तसेच वारा वाहत 

असले@या 3दशेने गोठया<या / शडे<या  बाजसू पाGयात Nभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

सदर कृ"ष स-ला पZ[का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील \ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त^ स�मतीHया �शफारशीव`न तयार 

क`न �साaरत करTयात आल*. 

अXधक मा?हतीसाठb नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अXधकार* यांHयाशी संपक�  करावा 
 


