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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक २० ते २४ जलु,ै २०१९ पयDत मPयम QवRपाHया पाऊसाची शKयता असनू आकाश मेघाHछा=दत राह*ल.  

=दनांक १९ ते २५ जलु,ै २०१९ साठS क कण "वभागासाठS पज�Uयमानाचा "वQताVरत Wेणी अदंाज हा सामाUय राह*ल. 

"पक अवQथा कृ"ष स-ला   

भात रोप अवQथा  • पढु/ल पाचह/ 2दवस म3यम 4व5पा6या पाऊसाची श9यता अस;याने भात खाचरात पा=याची यो>य पातळी @नयAंBत 

करावी. 

• पढु/ल पाचह/ 2दवस म3यम 4व5पा6या पाऊसाची श9यता अस;याने पा=या6या उपलCधतेनसुार भात पनुEलागवडीची 

कामे पणूE क5न Gयावीत. 

• भात HेBातील बांधाची बधंी4ती करावी तसेच बांधावर/ल तणांचा बदंोब4त करावा. 

आबंा  वाढ*ची अवQथा • १० वषाEवर/ल “हापसू” जाती6या आबंा झाडास आकारमानानसुार पॅ9लोCयPुाझोल (क;टार) दे=यात यावे. �Tयेक झाडाचा 

पवूE -पिVचम व दWHण – उTतर Yयास मोजनू Tयाची सरासर/ काढून �@त मीटर Yयासास ०.७५ Zॅम पॅ9लोCयPुाझोल (३ 

[म.ल/. क;टार) \यावे. पॅ9लोCयPुाझोलची आवVयक माBा ३ ते ५ [लटर पा=यात [मसळून १० ते १२ स].मी. खोल असे 

सम अतंरावर २५ ते ३० ख^ड ेमा5न Tयात _ावण सम�माणात ओतावे, नतंर ख^डे मातीने बजुवनू टाकावे.  

• =टप: पाऊसाची तीaता जा4त असले;या 2दवसात पॅ9लोCयPुाझोल देव ूनये. 

आबंा व Zचकू  वाढ*ची अवQथा • आबंा आbण cचकू बागेतील गवत काढून 4व6छता करावी. गवताची कापणी �वeया6या/ गवत कापणी यBंा6या 

सहाgयाने करावी �कंवा >लायफोसेट तणनाशक ३ ते ४ मी.ल/. �@त [लटर पा=यात [मसळून गवतावर फवारणी करावी. 

=टप: तणनाशक फवारणी केले;या बागेत जनावरे चार�व=यासाठi सोडू नयेत. 

• नवीन लागवड केले;या फळबागेतील रोपांना काठiचा आधार \यावा. 

नारळ  - • नारळ बागेतील सुकले;या झावeया, पालापाचोळा, गवत काढून बागेत 4व6छता ठेवावी जेणेक5न नारळावर/ल ग]डाभुगंा 

या �कडी6या @नयंBण हो=यास मदत होईल तसेच ग]डाभुंगा या �कडी6या @नयBंणासाठi नारळ बागेम3ये शेणखता6या ख^यात 

अeयांना मार=यासाठi दर दोन म2हkयांनी 9लोरोपायर/फॉस २० [मल/ �@त १० [लटर पा=यात [मसळून फवारावे. 

दभुती जनावरे/ 

शे\या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प=यासाठi 4व6छ पा=याची Yयव4था करावी तसेच शडे म3ये हवा खेळती राह/ल याची काळजी Gयावी. 

• गाभण जनावरांना २.५ �कलो खुराक, १५ ते २० �कलो 2हरवी वरैण आbण ५ ते ७ �कलो वाळलेल/ वरैण तसेच दभुTया 

जनावरांना १ ते १.५  �कलो खुराक, १५ ते २० �कलो 2हरवी वरैण आbण ४ ते ५ �कलो वाळलेल/ वरैण �@त 2दन 

दे=यात यावी. 

• पावसाeया6या 2दवसात जनावरांम3ये जतंाचा �ादभुाEव हो=याची श9यता असते यावेळी जनावरांना पातळ संडास होणे, 

खाणे कमी होणे तसेच वजन घटणे अशी लHणे 2दसनू येतात. जतंाचा �ादभुाEव झा;यास @नयBंणासाठi फेब]डाझॉल ५ 

[म. Zॅम �कंवा अलब]डाझॉल ७.५ [म. Zॅम �@त �कलो वजनास या �माणात औषध दे=यात यावे. 

• जनावरांना आBं�वषार व घटसपE रोगावर/ल लसीकरण करावयाचे रा2हले अस;यास पश ुव\ैयकpय अcधकार/ स;;याने 

लवकरात लवकर क5न Gयावे. 

सदर कृ"ष स-ला प]^का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील _ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तa स�मतीHया �शफारशीवRन तयार 

कRन �साVरत करcयात आल*. 

अZधक मा=हतीसाठS नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराde शासनाचे कृषी अZधकार* यांHयाशी संपक�  करावा 



 


