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हवामान पूवानुमान कृ ष स ला 
दनांक १७ ते २१ जनू, २०२० दर यान बहुतांश ठकाणी जोरदार पाऊसाची श यता असनू दनांक १७ जून २०२० रोजी तुरळक ठकाणी मुसळधार पाऊसाची 

श यता आहे. 
पक अव था कृ ष स ला 

खर प भात  रोप अव था  पुढ ल पाचह  दवस जोरदार पाऊसाची श यता ल ात घेता भात रोपवाट केतील अ त र त पा याचा नचरा हो याची 
यव था करावी.  

 भात े ातील बांधांची बांधबंधी ती करावी तसेच बांध तणमु त ठेवावेत.  
 पाऊसाची ती ता कमी असताना भात रोपवा टकेला यु रया खताची दसुर  मा ा १ कलो यु रया त गुठंा े ाला 
पेरणीनंतर १५ दवसांनी दे यात यावी.  

 बांधावर ल खेक यां या नयं णासाठ  पावसा या या सु वातीला सलग २ ते ३ रा ी बांधावर ल खेकड े ब ी या उजेडात 
पकडून याचंी सं या कमी करावी आ ण नंतर वषार  आ मषाचा वापर क न खेक याचं े नयं ण कराव.े १ कलो 
शजले या भाताम ये ७५ ट के पा यात मसळणार  ॲ सफेट पावडर ७५ ॅम टाकून वषार  अ मष तयार करावे. या 
म णा या साधारणपण े १०० गो या तयार क न येक बळा या आत त डाशी एक गोळी ठेवावी व बीळ बुजवावे, 
दसु या दवशी जी बळे उकरल  जातील अशा बळात परत आ मष वापरावे. वषार  आ मषाचा वापर सां घकर या व 
एकाच वेळी के यास खेक याचं े नयं ण कर यास मदत होईल. (सचूना: सदर क टकनाशकास लेबल लमे नाह .)  

नागल  रोपवा टका   पुढ ल पाचह  दवस जोरदार पाऊसाची श यता ल ात घेता पेरणी केले या नागल  पका या रोपवाट केतील अ त र त 
पा याचा नचरा हो याची यव था करावी.  

 नागल  पका या रोपवा टकेची पेरणी करावयाची रा हल  अस यास पेरणीची कामे पणू क न यावीत. 
आंबा  -  पाऊसाची ती ता कमी असताना आं या या झाडांना खते यावीत. दहा वषावर ल आंबा कलमास ५० ते १०० क. ॅ. चांगल े

कुजलेले 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 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 खते टाकून मातीने चर 
बुजवून यावेत. 

नारळ  -  पाऊसाची ती ता कमी असताना नारळाला खते यावीत. नारळा या पाच वषावर ल ती माडास ३० क. ॅ. शेणखत, ३ 
क. ॅ. सगंल सुपर फो फेट, ७५० ॅम यु रया व ६६७ ॅम  युरेट ऑफ पोटाश खताची मा ा 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.   

 मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता नारळ बागेतील अ त र त पा याचा नचरा हो याची यव था करावी. 
सुपार  -  मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता सुपार  बागतेील अ त र त पा याचा नचरा हो याची यव था करावी. 

नवीन फळबाग  लागवड   लागवडीसाठ  पूवतयार  केले या जागेवर आंबा, काजू, चकू फळझाडांची नवीन रोपांची लागवड करावी. पशवीतील कलम 
माती या हंुडीसह माती शणेखत आ ण सगंल सुपर फो फेट या म णाने भरले या ख या या म यभागी ठेवून कलम 
लावावे. लागवड करतेवेळी कलमाचा जोड ज मनी या थोडा वर राह ल याची काळजी यावी. वाळवी पासून ास होव ूनये 



हणून लागवडी या वेळी ख याम ये १०० ॅम १.५ ट के लोरपायर फॉसची पावडर टाकावी. लागवडीनंतर कलमांना 
काठ चा आधार यावा. (सूचना: सदर क टकनाशकास लेबल लेम नाह .) 

भाजीपाला  रोपवा टका   पढु ल पाचह  दवस जोरदार पाऊसाची श यता ल ात घेता भाजीपाला रोपवाट केतील अ त र त पा याचा नचरा हो याची 
यव था करावी.  

पशुधन 
यव थापन  

-  जनावरांना पाणी प यासाठ  व छ पा याची यव था करावी तसेच यणेा या पाऊसापासून यो य त ेसंर ण करावे. 
 जनावरांना हर या चा यासाठ  पॅरा गवत, संकर त ने पयर (जयवंत को- ३, यशवंत) या बहुवष य वैरणी या पकांची लागवड 
करावी.   

 जनावरांना आं वषार रोगावर तबधंा मक उपाय हणून पश ुवै य कय अ धकार  स याने सव जनावरांना लसीकरण 
क न यावे. 

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 
 


