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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला 

=दनांक २२ ते २६ जनू, २०१९ पयDत हलKया ते मOयम PवQपाHया पावसाची शKयता असनू आकाश मेघाHछा=दत राह*ल.  

=दनांक २० ते २७ जनू, २०१९ साठR क कण "वभागासाठR पज�Tयमानाचा "वPताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेLा कमी राह*ल. 

  "पक अवPथा कृ"ष स-ला   

भात  रोपवाट*का  • पेरणी केले5या भात रोपवा6टकेला पा8याचा ताण बसत अस5यास रोपवा6टकेला पाणी दे8याची ;यव<था करावी. 

• बांधावर)ल खेक>यांचा बदंोब<त करावा ?यासाठA १ �कलो Bशजले5या भातामEये ७५ टFके पा8यात Bमसळणार) ॲBसफेट 

पावडर ७५ Iॅम  टाकून �वषार) अBमष तयार करावे. या BमLणाMया साधारणपणे १०० गोNया तयार कOन �?येक 

$बलाMया आत तQडाशी एक गोळी ठेवावी व बीळ बजुवावे, दसुSया 6दवशी जी $बळे उकरल) जातील अशा $बळात परत 

अBमष वापरावे. 

नागल* रोपवाट*का  • पेरणी केले5या नागल) रोपवा6टकेला पा8याचा ताण बसत अस5यास रोपवा6टकेला पाणी दे8याची ;यव<था करावी. 

भात, नागल*, वर*  रोपवाट*का  • पाऊसाची उघडीप अस5यामुळे रोपवाट)केतील भात, नागल) आVण वर) �पकांMया रोपांवर लWकर) अळीचा �ादभुाXव 

हो8याची शFयता अस5यामुळे रोपवा6टकेचे दररोज Zनर)[ण करावे. या �कडीMया अNया 6दवसा जBमनीत लपनू राहतात 

आVण रा%ीMया वेळी अNया बाहेर येवनू रोपवा6टकेत जBमनीलगत रोपे कापनू खातात तसेच पाने कडेपासनू 

मEयाBशरेपय\त खातात. �कडीचा �ादभुाXव आढळून आ5यास Zनय%ंणासाठA सायकंाळMया सुमारास वारा शांत असताना 

डायFलोर;हॉस ७६ टFके �वाह) १.३ Bम. ल). �Zत Bलटर पा8यातनू फवारावे.  

• (सूचना: सदर कaटकनाशकाला या �कडीMया Zनय%ंणासाठA लेबल Fलेम नाह)त.) 

भाजीपाला/ फळबाग 

रोपवाट*का  

रोपवाट*का • भाजीपाला �पकांMया रोपवा6टकेला पा8याचा ताण बसत अस5यास पाणी दे8याची ;यव<था करावी. 

कुकुटपालन - • कQब>यांना �प8यासाठA <वMछ पा8याची ;यव<था करावी तसेच शडे मEये हवा खेळती राह)ल याची काळजी dयावी. 

सदर कृ"ष स-ला पZ[का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील \ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त^ स�मतीHया �शफारशीवQन तयार 

कQन �साUरत कर_यात आल*. 

अ`धक मा=हतीसाठR नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराab शासनाचे कृषी अ`धकार* यांHयाशी संपक�  करावा 
 


