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हवामान पूवानुमान कृ ष स ला 
दनांक १३ ते १४ जून, २०२० दर यान म यम आ ण १५ त े१७ जून २०२० दर यान जोरदार व पा या पाऊसाची श यता आहे. 

पक अव था कृ ष स ला 
खर प भात  रोपवा टका   पुढ ल पाच दवस म यम त ेजोरदार व पा या पाऊसाची श यता वतवल  अस याने भात रोपवा टका पेरणीची कामे पणू 

क न यावीत तसेच जोरदार पाऊसाची श यता अस याने पेरणी केले या जागेमधून पा याचा नचरा हो याची यव था करावी.  
 रोपवा टकेसाठ  तयार केले या गाद वा यावर ती आर शे ास १ क. ॅ. यु रया व ३ क. ॅ. सगंल सुपर फॉ फेट आ ण ०.८ 

क. ॅ. युरेट ऑफ पोटश खत े मसळावीत. वा यावर ७ त े८ स.मी. अंतरावर ओळीम ये १ त े२ स. मी. खोल वर बी पे न 
मातीने झाकाव.े पेरणीपूव  त कलो बया यास २.५ ॅम थायरम बुरशीनाशक चोळून बयाण ेपेराव.े 

 रोपवाट केतील तणां या नयं णासाठ  पेरणीनंतर वाफे ओल ेहोताच ऑ सीडायरजील ६ ई. सी. ३ म. ल . ती लटर पाणी या 
माणात गाद वा यावर एकसारख ेफवाराव.े 

 ज मनीत ओलावा अस याने भात पकाची पुनलागवड करावया या े ाम ये नांगरणी करावी आ ण नांगरणी या वेळेस चांगल े
कुजललेे शणेखत एकर  ३ टन ज मनीत मसळावे. 

नागल  रोपवा टका   पुढ ल पाच दवस म यम त ेजोरदार व पा या पाऊसाची श यता वतवल  अस याने नागल  पका या रोपवा टका पेरणीची 
कामे पूण क न यावीत. तसेच जोरदार पाऊसाची श यता अस याने पेरणी केले या जागेमधून पा याचा नचरा हो याची 
यव था करावी.  

 रोपवा टकेसाठ  तयार केले या गाद वा यावर ती गुंठा े ास १ क. ॅ. यु रया खताची मा ा यावी. वा यावर दोन ओळीतील 
अतंर १० स.मी. ठेवून बी ओळीत पेरावे. पेरणी वरळ व उथळ करावी. बी मातीने झाकून यावे. पेरणीपवू  त कलो 
बया यास २.५ ॅम थायरम बुरशीनाशक चोळून बयाण ेपेराव.े 

 ज मनीत ओलावा अस याने नागल  पकाची पुनलागवड करावया या े ाम ये नांगरणी करावी आ ण नांगरणी या वेळेस चांगल े
कुजलेले शणेखत एकर  २ टन ज मनीत मसळावे. 

आंबा  -  दहा वषावर ल आंबा कलमास ५० त े१०० क. ॅ. चांगल ेकुजलेल ेशणेखत, ३ कलो २५० ॅम यु रया, ३ कलो १२५ ॅम सगंल 
सुपर फो फेट व २ कलो स फेट ऑफ पोटॅश खत े ती कलमास पावसाची ती ता कमी असताना दे यात यावी. खत ेकलमा या 
व तारा या आत सुमारे ४५ त े ६० स.मी. ं द आ ण १५ स.मी. खोल वतुळाकार चर खणून यावीत. चराम ये थम 
पालापाचोळा, शेणखत टाकून यावर रासाय नक खत ेटाकून मातीने चर बुजवून यावे. 

नारळ  -  नारळा या पाच वषावर ल माडाला ३० क. ॅ. शेणखत, ३ क. ॅ. सगंल सपुर फो फेट, ७५० ॅम यु रया व ६६७ ॅम  युरेट 
ऑफ पोटाश खताची मा ा त माड पावसाची ती ता कमी असताना बांगडी प दतीने दे यात यावी. वर दलेल  खताची मा ा 
पाच वषापे ा कमी वया या लागवडीस देताना प ह या वष  १/५ पट, दसु या वष  २/५ पट, तस या वष  ३/५ पट आ ण चौ या 
वष  ४/५ पट यावीत.   

टप: पाऊसाची ती ता कमी असताना क टकनाशका या आ ण बुरशीनाशका या फवार या करा यात तसेच पाऊसात ावण पानांवर चकटून राह यासाठ  फवारणी या 
ावणात ि टकर मसळून फवारणी करावी. 

सदर कृ ष स ला प का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ ष व यापीठ, दापोल  येथील ामीण कृ ष मौसम सेवा योजनेतील त  स मती या शफारशीनुसार 
तयार क न सा रत कर यात आल . 

अ धक मा हतीसाठ  नजीक या कृषी व यापीठाच ेक  कंवा महारा  शासनाच ेकृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा 
 


