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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला   

>दनांक ७ ते ११ ऑगNट, २०१९ पयCत जोरदार पाऊसाची शJयता असनू वाLयाचा वेगात वाढ संभवते.  

>दनांक २ ते ८ ऑगNट, २०१९ साठQ क कण "वभागासाठQ पज�Rयमानाचा "वNताSरत Tेणी अदंाज हा सामाRयपेKा जाNत राह*ल. 

"पक अवNथा कृ"ष स-ला   

भात फुटवे 

अवNथा  

• पढु)ल पाचह) 5दवस जोरदार पाऊसाची श9यता अस:याने भात खाचरातील अ<त=र9त पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

• भात �प क फुटवे येBयाCया अवDथेत देBयात येणार) न% खताची दसुर) मा%ा (हे9टर) ८७ �कलो य=ुरया) देणे पढेु ढकलावे व 

पाऊसाची तीHता कमी झा:यावर खते देBयात यावी. 

नागल* 

(नाचणी) 

फुटवे 

अवNथा 

• पढु)ल पाचह) 5दवस जोरदार पाऊसाची श9यता अस:याने नागल) �पक Jे%ातील अ<त=र9त पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

आबंा  वाढ*ची 

अवNथा 

• पढु)ल पाचह) 5दवस जोरदार पाऊसाची श9यता अस:याने आबंा बागेत करBयात येणार) पॅ9लोMयNुाझोलची (क:टार) आळवणी 

पढेु ढकलावी.  

नवीन फळबाग  वाढ*ची 

अवNथा 

• पढु)ल पाचह) 5दवस जोरदार पाऊसाची श9यता अस:याने नवीन लागवड केले:या फळबागेतील अ<त=र9त पाणी बाहेर काढून 

टाकावे. 

नारळ व सपुार*  - • पढु)ल पाचह) 5दवस जोरदार पाऊसाची श9यता अस:याने नारळ आPण सुपार) बागेतील अ<त=र9त पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

भाजीपाला "पके  वाढ*ची 

अवNथा 

• पढु)ल पाचह) 5दवस जोरदार पाऊसाची श9यता अस:याने भाजीपाला Jे%ातील अ<त=र9त पाणी बाहेर काढून टाकावे. 

दभुती जनावरे/ 

शेWया 

- • जनावरांना �पBयासाठR DवCछ पाBयाची TयवDथा करावी तसेच जनावरांचे येणाUया पाऊसापासून संरJण करावे.  

सदर कृ"ष स-ला पYZका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील [ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त] स�मतीGया �शफारशीव^न तयार क^न �साSरत 

कर_यात आल*. 

अ`धक मा>हतीसाठQ नजीकGया कृषी "व$यापीठाचे क� � Fकंवा महाराab शासनाचे कृषी अ`धकार* यांGयाशी संपक�  करावा 
 


