
हवामानाचा 

इशारा 

पुढील पाच दिवसात आकाश अंशत: ढगाळ ते ढगाळ राहील. दिनांक ११ व १३ जुन २०२० रोजी तुरळक दिकाणी 

जोरिार तसेच दिनांक १४ जुन २०२० रोजी तुरळक दिकाणी जोरिार ते अदतजोरिार पाऊस पडण् याची शक् यता आहे. 

पिकाांचे नाव अवस् था कृपि हवामान सल् ला 

कािूस आांतरिीक बीटी किाशीमध् ये कािूस त तूर (६ : १ पकां वा ८ : २ पकां वा १० : २), कािूस त सोयाबीन (१ : १), 

कािूस त मुग (१ : २), कािूस त उडीद (१ : १) ही आांतरिीक िध् दती ेेतल् यास यायदेशीर 

ठरते.  

तुर आांतरिीक तुरीचे उत् िादन वािपव यासाठी तसेच िपमनीची उत् िादकता रा् यासाठी तुर त बािरी (१ : 

२ पकां वा २ : ४), तुर त ज् वारी (३ : ३ पकां वा २ : ४), तुर त कािूस (१ : ६ पकां वा १ : ८) आपि तुर 

त सोयाबीन / मुग / उडीद (१ : २ पकां वा  २ : ४) असे ओळीचे प्रमाि ठेवून यायदेशीर 

आांतरिीक िध् दतीचा वािर केल् यास अप क यायदा होतो. 

मुग / उडीद आांतरिीक आांतरिीक म् हिून मुग / उडीद या पिकाांना पवशेि महत् व प्रा् त आहे, ते या पिकाांच् या 

कालाव ीमुळे, हे दोन् हीही पिके तुर, ज् वारी, किाशीत आांतरिीक म् हिून ेेता येतात. 

भुईमूग आांतरिीक भुईमूगािासून अिेपित उत् िन् न पमळ याची शा वती नसल् यास भूईमुग त तीळ (६ : २), 

भूईमुग त सुयययूल (६ : २), भुईमूग त कािूस (२ : १), भुईमूग त तुर (६ : २) या प्रमािात िेरिी 

करून दोन् ही पिकाांचे अप क उत् िादन पमळते.  

मका आांतरिीक मका या पिकाचे उत् िादन वािपव यासाठी आांतरिीक महत् वाचे आहे. आांतरपिकासाठी 

कड ान् ये (उडीद, मुग, चवळी), तेलपबया (भुईमूग, सोयाबीन), भािीिाला (मेथी, कोबी, 

कोपथांबीर, िालक) इत् यादी पिकाांची लागवड करावी.   

केळी लागवड  िुरेशा िाऊस झाल् यापशवाय नवीन केळी यळबागेची लागवड करू नये. िुवल लागवड 

केलेल् या बागेत आांतरमशागतीची कामे िूिय करून  यावी.  

आांबा लागवड  िुरेशा िाऊस झाल् यापशवाय नवीन आांबा यळबागेची लागवड करू नये. बागेत 

आांतरमशागतीची कामे िूिय करून  यावी.  
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र्द्ाि वािीची अवस् था बागेत आांतरमशागतीची कामे िूिय करून  यावी. 

पसतायळ लागवड  िुरेशा िाऊस झाल् यापशवाय नवीन पसतायळ यळबागेची लागवड करू नये. बागेत 

आांतरमशागतीची कामे िूिय करून  यावी.  

भािीिाला रोिे तयार करिे  िा याची उिल  ता असलेल् या शेतक-याांनी भािीिाला पिकाची गादी वाययावर रोिे तयार 

कर यासाठी बी टाकले नसल् यास टाकून  यावे. बी टाकलेल् या गादी वाययावर वेळोवेळी 

झा-याच् या साहयाने िािी दयावे.  

युलशेती रोिे तयार करिे  िा याची उलि  ता असलेल् या शेतक-याांनी हांगामी युलपिकाांच् या लागवडीसाठी 

गादीवाययावर बी टाकून रोिे तयार करावी.   

तुती रेशीम 

उदयोग 

-- तुती बागेस इतर पिकाच् या तुलनेत कमी िािी लागते. १.५ एकर इांच प्रत् येक वेळी याप्रमािे ७० 

पदवसाच् या पिकास ५ ते ६ वेळा िािी दयावे. एकरी वािलक ४५ ला् पलटर िािी लागते. 

पठबक पसांचन केल् यास िा याची ५० टक् के बचत होऊन २३ ला् पलअर िािी लागते. तुती 

िट्टा िध् दत लागवडीत आच्  ादन केल् यास १५ ला् पलटर िािी लागते. 

िशु न 

व् यवस् थािन 

-- िशु नास तज्ञ िशुवैदयकाकडून ेटसिय, य-या रोग प्रपतबां क लसी दयाव् यात.  

सदर कृपि सल् ला िपाका डॉ िांिाबराव देशमु् कृपि पवद्यािीठ, िरभिी येथील ग्रामीि कृपि मौसम सेवा योिनेतील तज्ञ सपमतीच् या 

पशयारशीवरून तयार करून प्रसाररत कर यात आली असून नानािी दे्मु् कृिी सांिीवनी प्रकल्ि कायायलय मुांबई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 

 


