
हवामानाचा 

इशारा 

भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार ददनांक ९ व १० जून रोजी काही दिकाणी, ११ व १२ जून रोजी बऱ्याच 

दिकाणी तर ददनांक १३ जून रोजी बहुतांश दिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे   

दबयाणे खरेदी 

करताना 

घ्यावयाची 

काळजी 

शक्यतो प्रमादणत दबयाणे पेरणीसािी वापरावे, दबयाणे अदिकृत दवकेत्याकडून दवकत घेऊन त्याची पक्की 

पावती घ्यावी. 

दवकत घेतलेल्या दबयाणाच्या दपशवीस असलेले लेबल व टॅग जपून िेवावा, यंदा कदादचत दबयाण्यात काही दोष 

आढळल्यास दबल, लेबल व टॅग ची संबंदितांकडे तक्रार करताना गरज पडते 

पिकाांचे नाव अवस् था कृपि हवामान सल् ला 

भेंडी व टोमॅटो फळ िारणा भेंडी व टोमॅटो वरील फळपोखरणाऱ्या अळीच्या व्यवस्थापानासािी दकडलेली फळे मातीत 

पुरून टाकावीत तसेच डेल्टामेथ्रीन २.८% इसी ८ दमली दकंवा क्विनॉलफॉस २५& ईसी २० 

दमली दकंवा लेम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५% ईसी ६ दमली प्रदत १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी 

करावी 

केळी - झाडे पडू नयेत म्हणून व वजनाने मोिे असलेल्या घडास गरजेप्रमाणे बांबूच्या दकंवा 

पॉलीप्रोदपलीनच्या पात्यांच्या साहाय्याने झाडांना/घडांना टेकू द्यावा. केळीच्या बंुध्याजवळ 

वाढणारी दपले्ल दनयदमत कापावीत तसेच केळीवरील जुनी वाळलेली व रोगट पाने कापून बॅग 

स्वच्छ िेवावी. 

दलंबू वगीय 

दपके 

- कागदी दलंबूच्या हस्त बहरातीलअदिक उत्पादनासािी जून मदहन्यात दझबे्रदलक अदसड (जी ए 

३) ५० पीपीएम द्रावणाची फवारणी करावी. 

जनावरांचे 

व्यवस्थापन 

- जनावरांना पोटातील जंतांच्या दनयंत्रणासािी पशुवैद्यकाच्या सहाय्याने जंतनाशक पाजावे. 

जनावरांना रोग प्रदतबंिक उपाय म्हणून पशुवैद्यकाच्या सहाय्याने योग्य वेळी लसीकरण 

करून घ्यावे तसेच जनावरांना व पक्ष्ांचे नेहमी दपण्यास स्वच्छ व थंड पाणी द्यावे 

सदर कृपि सल् ला िपाका कृषी महादवद्यालय, पुणे येथून तज्ञ सपमतीच् या पशरारशीवन न तयार कन न रसासातरत कर यात ीली 

असून नानाजी देखमुख कृिी सांजीवनी रसाकल्ि व्यवस्थापन कायाालय मुांबई येथून रसासातरत करण्यात ीलेली ीहे. 

नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी रसाकल्ि, 

 

कृषी महादवद्यालय, पुणे ग्रामीण कृषी मौसम सेवा एएमएफयू 

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, amfupune@gmail.com 
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