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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

>दनांक १९ ते २३ जनू, २०१९ पयEत हलKया ते मOयम PवQपाHया पावसाची शKयता असनू आकाश मेघाHछा>दत राह*ल.  

सामाRय फरक वनPपती TनदUशांक (NDVI) नसुार रायगड िज-VयामOये वनPपती TनदUशांक मOयम PवQपाचा दश�"वWयात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Rयमान 

TनदUशांक (SPI) नसुार रायगड िज-VयामOये साधारण कोरडी िPथती दश�"वWयात आल* आहे. 

>दनांक १४ ते २० जनू, २०१९ साठY क कण "वभागासाठY पज�Rयमानाचा "वPता[रत \ेणी अदंाज हा सामाRयपेLा कमी राह*ल. 

  "पक अवPथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का  • पेरणी केले6या भात रोपवा7टकेत पा9याचा ताण बसत अस6यास रोपवा7टकेला पाणी दे9याची <यव=था करावी. 

नागल* रोपवाट*का  • पुढ)ल पाचह) 7दवस हलAया त े मBयम =वCपाDया पाऊसाची शAयता अस6याने नागल) रोपवा7टका पेरणीची कामे पूणF कCन Gयावी. 

• एक एकर Iे%ावर लावणी कर9यासाठK रोपवा7टका ४ गंुठे Iे%ावर तयार करावी. गाद)वाLयावर �ती आर श%ेास १ �क.Nॅ. यPुरया 

खताची मा% Qयावी. एक हेAटर Iे%ावर लावणी कर9यासाठK ५ ते ६ �क.Nॅ. $बयाणे वापरावे. पेरणीपूवR $बया9यास २.५ Nॅम �ती �कलो 

�माणे थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

आंबा वाढ*ची अवPथा  • दहा वषाFवर)ल आंबा कलमास ५० ते १०० �क.Nॅ. चांगले कुजलेले शेणखत, १.५ �क.Nॅ. न% (३२५० Nॅम यPुरया), ०.५ �क.Nॅ. =फुरद 

(३१२५ Nॅम Wसगंल सपुर फो=फेट) व १.० �क.Nॅ. पालाश (२००० Nॅम स6फेट ऑफ पोटॅश) खत े�ती कलमास  पावसाची तीXता कमी 

असताना दे9यात यावी. खत ेकलमाDया �व=ताराDया आत सुमारे ४५ त े६० सY.मी. Zंद आ[ण १५ सY.मी. खोल वतुFळाकार चर खणनू 

Qयावीत. चरामBये �थम पालापाचोळा, शेणखत टाकून \यावर रासाय]नक खत ेटाकून मातीने चर बुजवनू Gयावे. 

नारळ  - • नारळाDया पाच वषाFवर)ल �ती माडास ३० �क.Nॅ. शेणखत, ३ �क.Nॅ. Wसगंल सुपर फो=फेट,  ७५० Nॅम यPुरया व ६६७ Nॅम  ^यरेुट 

ऑफ पोटाश खताची मा%ा पावसाची तीXता कमी असताना दे9यात यावी. खते नारळाभोवती १.५ त े १.८ मीटर अंतरावर मातीत 

Wमसळून दयावीत/ 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

लागवड • काकडी, 'चबडू, पडवळ, दोडका, कारल) या वेलवगRय भाजीपाला �पकांची लागवड करावी.लागवड आळे प`तीने १.५ x १.० मीटर 

करावी. लागवड करताना �\येक वेलाला  २ �कलो शेणखत व ५० त े६० .Nॅ. Wमbखत (सुफला) मातीत Wमसळून दे9यात यावे. 

• भYडी �पकाची लागवड सर) प`तीने ६० x ६० सY.मी. अंतरावर करावी. लागवडीDया वेळेस १५ टन शेणखत, ७२  �कलो यPुरया, ३१३ 

�कलो Wसगंल सपुर फो=फेट आ[ण ८३ �कलो ^युरेट ऑफ पोटाश �ती हेAटर) खताची मा% Qयावी. 

• वांगी, Wमरची आ[ण टोमेटो भाजीपाला �पकांDया रोपांDया जोमदार वाढ)साठK पेरणीनंतर १५ 7दवसांनी �\येक वाLयास ५० Nॅम यPुरया 

दे9यात यावा. 

दभुती जनावरे/ 

शे`या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना पाणी �प9यासाठK =वDछ पा9याची <यव=था करावी तसेच येणाdया पाऊसापासून योeय त ेसरंIण करावे. 

• जनावरांना 7हर<या चाdयासाठK पॅरा गवत, संकर)त ने�पयर (जयवतं को- ३, यशवतं) या बहुवषRय वैरणीDया �पकांची लागवड करावी.   

• जनावरांना आं%�वषार रोगावर �]तबंधा\मक उपाय ^हणनू पश ुवैQय�कय अ'धकार) स66याने सवF जनावरांना लसीकरण कCन Gयावे. 

सदर कृ"ष स-ला पabका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील cामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तe स�मतीHया �शफारशीवQन तयार कQन 

�सा[रत करWयात आल*. 

अfधक मा>हतीसाठY नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराgh शासनाचे कृषी अfधकार* यांHयाशी सपंक�  करावा 
 


