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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  

?दनांक २२ ते २६ जनू, २०१९ पयFत मQयम RवSपाJया पावसाची शMयता असनू आकाश मेघाJछा?दत राह*ल.  

सामाTय फरक वनRपती VनदWशांक (NDVI) नसुार र/ना0गर* िज-\यामQये वनRपती VनदWशांक मQयम RवSपाचा दश�"व]यात आला आहे तसेच �मा�णत पज�Tयमान VनदWशांक 

(SPI) नसुार कोरडी िRथती दश�"व]यात आल* आहे.  

?दनांक २० ते २७ जनू, २०१९ साठa क कण "वभागासाठa पज�Tयमानाचा "वRताcरत dेणी अदंाज हा सामाTय राह*ल. 

  "पक अवRथा कृ"ष स-ला   

भात  रोपवाट*का  • पेरणी केले3या भात रोपवा4टकेला पा6याचा ताण बसत अस3यास रोपवा4टकेला पाणी दे6याची 9यव:था करावी. 

• पेरणीनतंर १५ 4दवसांनी �<त गुंठा >%ेास १ �क.?ॅ. यAुरया खताचा दसुरा हCता दे6यात यावा. 

• बांधावर)ल खेकDयांचा बदंोब:त करावा EयासाठF १ �कलो Gशजले3या भातामJये ७५ टKके पा6यात Gमसळणार) ॲGसफेट 

पावडर ७५ ?ॅम  टाकून �वषार) अGमष तयार करावे. या GमOणाPया साधारणपणे १०० गोQया तयार कRन �Eयेक 

$बलाPया आत तTडाशी एक गोळी ठेवावी व बीळ बजुवावे, दसुVया 4दवशी जी $बळे उकरल) जातील अशा $बळात परत 

अGमष वापरावे. 

• पाऊस सुY झा3यानतंर जGमनीत ओलावा असताना लागवड करावयाPया भात >े%ामJये नांगरट करावी व नांगरणीPया 

वेळी हेKटर) ७.५ टन शणेखत �कंवा कंपो:ट जGमनीत एकसारखे Gमसळावे. 

नागल* रोपवाट*का  • पेरणी केले3या नागल) रोपवा4टकेला पा6याचा ताण बसत अस3यास रोपवा4टकेला पाणी दे6याची 9यव:था करावी. 

भात, नागल*, वर*  रोपवाट*का  • पाऊसाची उघडीप अस3यामुळे रोपवाट)केतील भात, नागल) आ]ण वर) �पकांPया रोपांवर ल^कर) अळीचा �ादभुा_व 

हो6याची शKयता अस3यामुळे रोपवा4टकेचे दररोज <नर)>ण करावे. या �कडीPया अQया 4दवसा जGमनीत लपनू राहतात 

आ]ण रा%ीPया वेळी अQया बाहेर येवनू रोपवा4टकेत जGमनीलगत रोपे कापनू खातात तसेच पाने कडेपासनू 

मJयाGशरेपयत̀ खातात. �कडीचा �ादभुा_व आढळून आ3यास <नय%ंणासाठF सायकंाळPया सुमारास वारा शांत असताना 

डायKलोर9हॉस ७६ टKके �वाह) १.३ Gम. ल). �<त Gलटर पा6यातनू फवारावे.  

• (सूचना: सदर कeटकनाशकाला या �कडीPया <नय%ंणासाठF लेबल Kलेम नाह)त.) 

भाजीपाला/ फळबाग 

रोपवाट*का  

रोपवाट*का • भाजीपाला �पकांPया रोपवा4टकेला पा6याचा ताण बसत अस3यास पाणी दे6याची 9यव:था करावी. 

कुकुटपालन - • कTबDयांना �प6यासाठF :वPछ पा6याची 9यव:था करावी तसेच शडे मJये हवा खेळती राह)ल याची काळजी hयावी. 

सदर कृ"ष स-ला पfgका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील hामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तj स�मतीJया �शफारशीवSन तयार 

कSन �साcरत कर]यात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठa नजीकJया कृषी "व$यापीठाचे क� � Iकंवा महाराkl शासनाचे कृषी अ0धकार* यांJयाशी संपक�  करावा 
 


