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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

>दनांक १९ ते २३ जनू, २०१९ पयEत हलKया OवPपाHया पावसाची शKयता असनू आकाश मेघाHछा>दत राह*ल तसेच वाMयाचा वेग ८ ते १६ Gकमी �ती तास राह*ल.  

>दनांक १४ ते २० जनू, २०१९ साठQ क कण "वभागासाठQ पज�Sयमानाचा "वOताTरत Uेणी अदंाज हा सामाSयपेLा कमी राह*ल. 

  "पक अवOथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का  • पढु)ल पाचह) 5दवस हल6या 7व8पा9या पावसाची श6यता अस<याने >या 5ठकाणी पाAयाची उपलCधता असेल अशाच 5ठकाणी 

भात �पकाची पेरणी करावी तसेच पेरणी केले<या भात रोपवा5टकेत पाAयाचा ताण बसत अस<यास रोपवा5टकेला पाणी देAयाची 

Fयव7था करावी. 

नागल* रोपवाट*का  • पढु)ल पाचह) 5दवस हल6या 7व8पा9या पावसाची श6यता अस<याने >या 5ठकाणी पाAयाची उपलCधता असेल अशाच 5ठकाणी 

नागल) �पकाची पेरणी करावी.  

• एक एकर Iे%ावर लावणी करAयासाठJ रोपवा5टका ४ गुंठे Iे%ावर तयार करावी. गाद)वाKयावर �ती आर श%ेास १ �क.Mॅ. 

यOुरया खताची मा% Pयावी. एक हे6टर Iे%ावर लावणी करAयासाठJ ५ ते ६ �क.Mॅ. $बयाणे वापरावे. पेरणीपवूR $बयाAयास २.५ 

Mॅम �ती �कलो �माणे थायरम बरुशीनाशक चोळावे. 

आबंा वाढ*ची 

अवOथा  

• दहा वषाTवर)ल आबंा कलमास ५० ते १०० �क.Mॅ. चांगले कुजलेले शणेखत, १.५ �क.Mॅ. न% (३२५० Mॅम यOुरया), ०.५ �क.Mॅ. 

7फुरद (३१२५ Mॅम Xसगंल सुपर फो7फेट) व १.० �क.Mॅ. पालाश (२००० Mॅम स<फेट ऑफ पोटॅश) खते �ती कलमास  

पावसाची तीYता कमी असताना देAयात यावी. खते कलमा9या �व7तारा9या आत समुारे ४५ ते ६० सZ.मी. 8ंद आ[ण १५ सZ.मी. 

खोल वतुTळाकार चर खणनू Pयावीत. चराम\ये �थम पालापाचोळा, शेणखत टाकून ]यावर रासाय^नक खते टाकून मातीने चर 

बजुवनू _यावे. 

नारळ  - • नारळा9या पाच वषाTवर)ल �ती माडास ३० �क.Mॅ. शणेखत, ३ �क.Mॅ. Xसगंल सुपर फो7फेट,  ७५० Mॅम यOुरया व ६६७ Mॅम  

`यरेुट ऑफ पोटाश खताची मा%ा पावसाची तीYता कमी असताना देAयात यावी. खते नारळाभोवती १.५ ते १.८ मीटर अतंरावर 

मातीत Xमसळून दयावीत/ 

Zचकू  वाढ*ची 

अवOथा 

• 'चकू फळांची पावसाbयात बरुशीजcय रोगामुळे होणाdया फळगळी9या ^नय%ंणासाठJ सुकले<या व रोगट फांPया कापनू 

]याजागी १ ट6का बोडeपे7ट लावावी व पावसाbया9या सु8वातीला १ ट6का बोडeXमfणाची फवारणी करावी. पढु)ल दोन 

फवारAया १५ ते २० 5दवसां9या अतंराने कराFयात.   

दभुती जनावरे/ 

शे[या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना पाणी �पAयासाठJ 7व9छ पाAयाची Fयव7था करावी. 

• जनावरांना 5हरFया चाdयासाठJ पॅरा गवत, संकर)त ने�पयर (जयवतं को- ३, यशवतं) या बहुवषRय वरैणी9या �पकांची लागवड 

करावी.   

• जनावरांना आ%ं�वषार रोगावर �^तबधंा]मक उपाय `हणून पश ुवPैय�कय अ'धकार) स<<याने सवT जनावरांना लसीकरण कhन 

_यावे. 

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 �शफारशीवPन तयार 

कPन �साTरत करbयात आल*. 

अZधक मा>हतीसाठQ नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अZधकार* यांHयाशी संपक�  करावा 
 


