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िपकाचे नाव

पुढील २ िदवस िज
अव था

कृषी स ा
िज

ात ब याच िठकाणी मागील दोन िदवसात चांगला पेरणी यो य पाऊस पडला आहे तेथे

पेरणी या आठव
सव िपके

ात हलका व पाचा पाऊस पड याची श यता आहे .

-

ात आटपावी िपक व िपक वाण िनवडतांना श यतोवर कमी कालावधीची

िपके घावी. पेरणी करताना िबया याचे हे टरी

माण २० ट केनी वाढवावे. वेळेवर पेरणी

केले या िपकास जसे सोयाबीन, कपाशी, मका तेलिबया िपके व इतर कडधा य िपकांम ये

अशा कार या िपकात उगवण प ात तण नाशकांचा तांि क स ा घेऊनच तण नाशकांची
फवारणी करावी. तणनाशक फवार याची यो य वेळ, िपकांची व तणांची अव था, तणनाशक
व पा याचे माण इ यादी बाब चा िवचार क नच तणनाशकांचा वापर करावा.

कपाशीचे एकेए-५, एकेए-७, एकेए-८ या सरळ सुधािरत वाणांसाठी िबया याचे हे टरी माण
१२ ते १५ िकलो वापरावे व म यम व भारी जिमनीत लागवड किरता ६०× १५ से.मी
अंतरठे वावे व अमेिरकन सुधािरत जातीम ये एकेएच-०८१, पीके ही-रजत, एकेएच-९९१६हे

वाण वापरावेत व लागवड अंतर म यम व भारी जिमनी किरता अनु मे ६० × १५ से.मी व ६०

× ३० से. मी ठे वावे.यासाठी िबया याचे हे टरी माण १० ते १२ िकलो वापरावे. दे शी संकरीत
कपाशी

पेरणी

जात पीके ही-डीएच-१ वाणासाठी लागवड अंतर ६० × ४५ सेमी ठे वावे व िबया याचे हे टरी

माण ३.० ते ३.५ िकलो वापरावे. बीटी कपाशीचे यो य व लवकर येणारे वाण वापरावे.

मुल थानी जल संधरणासाठी सरी कवा ं द-वरंबा सरी प तीचा अवलंब करावा. वेळेवर

पेरणी केले या िपकास आंतरमशागत हणून हलकी डवरणी करावी. कपाशी या िपकाम ये
पायरीथीओबॅक सोडीअम १० % इ.सी. (१२.५ ते १५ िमली ती १० िलटर पाणी) या उगवण
प ात तण नाशकाची उ या िपकात िपक २०-३० िदवसांचे असतांना फवारणी करावी.
गवतवग य तणांचा जा त ादु भ व अस यास

वझालोफॉप ईथाइल ५ % इ,.सी. (२० िमली

ती १० िलटर पाणी) या तणनाशकाची उ या िपकात १५-२० िदवसांनी फवारणी करावी.

सोयाबीन या पेरणीसाठी जेएस ९३-०५, जेएस-९५-६०, जेएस-२०-२९, जेएस-२०-३४,
सोयबीन

पेरणी

एमएयुएस-७१, एमएयुएस-१५८, एमएयुएस-६१२, एमएयुएस-१६२, डीएस-२२८ हे वाण
वापरावे. यासाठी िबया याचे
थर कर यासाठी,

माण ७५ िकलो/हे टरी वापरावे. सोयाबीन िपकाम ये न

फुरद उपल ध हो यासाठी व मातीतील बुरशीज य रोगांपासून

बचावासाठी रायझोिबयम व पीएसबी जीवाणुसंवधक २५ ॅम व ायकोडम ५ ॅम ित िकलो

िबया यास बीज ि या करावी. वेळेवर पे रणी केले या सोयाबीन िपकास आंतरमशागत

हणून हलकी डवरणी करावी. तसेच िपकात ईमॅझीथायपर १०% एस एल (१५-२० िमली ती

१० िलटर पाणी ) कवा ईमॅ झीथायपर + इमॅझोमॅ स ७० ड लू.जी. (१००

म ती हे टर )

कवा ोपॅ वझाफोप २.५ % + ईमाझीथायपर ३.७५% (४० िमिल ती १० िलटर पाणी) या

उगवणप ात तणनाशकाची िपक १५-२० िदवसांचे असतांना कवा तण २-३ पानां या
अव थेत असतांना फवारणी करावी. गवतवग य तणांचा जा त ादुभ व अस यास सोयाबीन
या िपकात

वझालोफॉप इथाइल ५ % इ,.सी. (२० िमली

ोपॅ वझाफोप १०% इ,.सी. (१५ िमली

ती १० िलटर पाणी) कवा

ती १० िलटर पाणी) यापैकी एका तणनाशकाची

उ या िपकात १५-२० िदवसांनी फवारणी करावी.

तूर िपका करीता िपके ही तारा, बीएसएमआर - ७३६, ८५३, AKPHM -11303 (संकरीत),
AKT-8811 (सुधािरत वाण) या वाणांची िनवड करावी व िबया याचे हे टरी माण १२ ते १५
तूर

पेरणी

िकलो वापरावे व लागवड अंतर ६० × ३० सेमी ठे वावे. पेरणीपुव िबया यास रायझोिबयम २५
ॅम/िकलो, पीएसबी २५ ॅम/िकलो,

ायकोडम ४ ॅम/िकलो, थायरम + काब डॅ िझम २+१

ॅम/िकलो या माणात बीज ि या करावी. वेळेवर पेरणी केले या िपकास आंतरमशागत

हणून हलकी डवरणी करावी.

िशफारसी नुसार ७ जुलै नंतर सलग मुग व सलग उडीद िपकाची पेरणी क

नये, कारण

उिशरा पेरणी के याने उ पनात खूप घट येते. यानंतर करावयची अस यास आंतरपीक
हणून

याचा समावेश करावा. मुग िपका करीता एकेएम-१२१८, पीके ही एकेएम-४,

िपके ही- ीन गो ड, िपके ही- ८८०२ आिण उडीद िपकाकरीता एकेयु -१५ , टीएयु -१,
मुग / उडीद

पेरणी

टीएयु -२, िपडीके ही- लॅक गो ड. पेरणीपुव िबया यास रायझोिबयम २५
पीएसबी २५

ॅम/िकलो,

ायकोडम ४

ॅम/िकलो, थायरम + काब डॅ िझम २+१

ॅम/िकलो,

ॅम/िकलो

या माणात बीज ि या करावी. वेळेवर पेरणी केले या िपकास आंतरमशागत हणून हलकी
डवरणी करावी. उडीद या िपकात

वझालोफॉप ईथाइल ५ % इ.सी. (२० िमली

ती १०

िलटर पाणी) कवा ोपॅ वझाफोप १०% इ,.सी. (१५ िमली ती १० िलटर पाणी) यापैकी एका
तणनाशकाची उ या िपकात १५-२० िदवसांनी फवारणी करावी.
िशफारसी नुसार
वारी

पेरणी

वारीची पेरणी १० जुलै पयत आटपावी यासाठी लवकर येणारे वाण

सीएसएच-३०, म यम कालावधीचे वाण सीएसएच-३५, एसपीएच-१६३५, सुधािरत जातीम ये
पीडीके ही क याणी, सीएस ही-२०, सीएस ही-२७, सीएस ही-३४ वापरावे. वेळेवर पेरणी
केले या िपकास आंतरमशागत हणून हलकी डवरणी करावी.

मका

पेरणी

फळझाडे

लागवड

भाजी पाला

लागवड

पशु व प ी

वेळेवर पेरणी केले या िपकास आंतरमशागत हणून हलकी डवरणी करावी.
पुढील २ िदवस िज
दोन िदवसात

ात हलका व पाचा पाऊस पड याची श यता आहे तसेच मागील

या िठकाणी पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे तेथे शेतकरी बंधूनी

फळझाडे लाव यास सुरवात करावी,

खरीप भाजीपाला िपकाचे रोपे तयार कर यासाठी गादी वा यावर िबयाणे पेरावे. िनिशगंध या
फूल िपकांची लागवड करावी .
पावसा यात शे या-म

ांना कोवळा िहरवा चारा खा

याने पोटात जंतंच
ू ी वाढ होते व िवष

तयार होऊन िवषबाधा होते ते टाळ यासाठी आं िवषार रोगा या लसी या १५ िदवसां या
अंतराने दोन मा ा टोचून या यात.

सदर कृिष हवामान स ला पि का डॉ. पंजाबराव दे शमुख कृिषिव ापीठ, अकोला येथील
योजनेतील त

ामीण कृिष मौसम सेवा

सिमती या िशफारशीव न तयार कर यात आली असून नानाजी दे शमुख कृषी संजीवनी क प काय लय

मुंबई येथून सािरत कर यात आलेली आहे.

