
हवामानाचा 

इशारा 

पुढील पाच दिवसात आकाश ढगाळ राहून तुरळक दिकाणी हलका ते मध् यम ् वरूपपा् या पावसाची श यता 

आहे. शेतक-याांनी मौसमी पाऊस ७५ ते १०० मीमी झाल् यादशवाय पेरणी करूप नये. 

दपकाांचे नाव अव् था कृदि हवामान सल् ला 

सोयाबीन  आांतरपीक कोरडवाहू पररस््थतीत सोयाबीन  तुर हे आांतरपीक २:१ दकां वा ४:२ या प्रमाणात घ् यावे. तसेच 

ओलीताखाली सोयाबीन  कापूस हे आांतरपीक १:१ दकां वा २:१ या प्रमाणात घेता येते.   

खरीप ज् वारी आांतरपीक आांतरपीक पध् ितीमध् ये खरीप ज् वारी  सोयाबीन २:४ दकां वा ३:६ या प्रमाणात िोन ओळीतील 

अांतर ४५ सेंमी िेवून पेरणी करावी. तसेच खरीप ज् वारी  तुर ३:३ दकां वा ४:२ या प्रमाणात पेरणी 

करावी. सोयाबीन, मुग, उडीि ही कमी कालावधीची दपके आांतरपीके म् हणून घेताना २:४ या 

आांतरपीक पध् ितीचा अवलां ब करावा.   

बाजरी आांतरपीक बाजरी दपकामध् ये बाजरी  तुर हे आांतरपीक २:१ दकां वा ४:२ या प्रमाणात घ् यावे.  

ऊस  वाढीची अव् था  -- 

हळि आांतरपीक हळिीमध् ये आांतरदपके घेताना पदहल् या चार मदह यापय त वाढ होतील अशा प्रकाराची 

आांतरदपके दनवडावीत. यामध् ये, दमरची, घेवडा, कोथांबीर इत् यािी सार या आांतरदपकाांचा 

समावेश असावा. हळि या दपकाांमध् ये मका हे आांतरपीक घेऊ नये, त् यामुळे उत् पािनात घ  

येते. 

सांत्रा /मोसांबी वाढीची अव् था  सांत्रा बागेस ५००:५००:५०० व मोसांबी बागेस ४००:४००:४०० गॅ्रम नत्र, ् फुरि, पालाश  ५ 

 ोपले शेणखत प्रती झाड खतमात्रा िेण् यात यावी.  

डादळां ब वाढीची अव् था  डादळां ब बागेस ३२५:२५०:२५० गॅ्रम नत्र, ् फुरि, पालाश  ५  ोपले शेणखत प्रती झाड 

खतमात्रा िेण् यात यावी. 

दचकू वाढीची अव् था दचकु बागेस ५००:५००:५०० गॅ्रम नत्र, ् फुरि, पालाश  ५  ोपले शेणखत प्रती झाड खतमात्रा 

िेण् यात यावी.   
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फुल शेती  रोपे तयार करणे  शेतक-याांनी हांगामी फुलदपकाां् या लागवडीसािी गािीवाफयावर बी  ाकून रोपे तयार केली 

नसल् यास ती करावी.   

भाजीपाला रोपे तयार करणे  शेतक-याांनी भाजीपाला दपकाची गािी वाफयावर रोपे तयार करण् यासािी बी  ाकले 

नसल् यास  ाकून घ् यावे.  

चारा दपके वाणाांची दनवड  मका या चारादपका् या लागवडीसािी आरीकीकन  ॉल, माांजरी कां पोदझ , गांगासफेि, दवजय 

इत् यािी जाती ांची दनवड करावी.  

कृदि 

अदभयाांदत्रकी 

-- श य असल् यास शेती कामासािी लागवणा-या अवजाराांची खरेिी करावी तसेच उपलब् ध 

असलेली अवजारे नािुरूप् त असल् यास िुरूप् ती करूपन घ् यावी. 

तुती रेशीम 

उियोग 

-- ज् या शेतात पूवत तांबाखु, दमरची या दपकाांची लागवड असेल अशा दिकाणी तुतीची लागवड 

करूप नये. अशा शेतात लागवड केल् यास तेथे तुती रोपास मुळ कुजव् या, करपा, कडा करपा 

अशा रोगाांची लागण झाल् यामुळे तुतीची मर होते व दशफारशीप्रमाणे प्रती हे  र झाडाांची 

सां या राहत नाही.  

इतर  -- सध् या कडुदनांब, बाभुळ, बोर या झाडावर सायांकाळी ७ ते ८ िरम् यान जमा होणा-या प्रौढ 

भुांग् याचे गावपातळीवर सामुिायीकपणे व् यव् थापन करावे. तसेच प्रत् येक शेतक-याने आपल् या 

शेतात प्रकाशसापळे लावावेत. हुमणी अळी् या व् यव् थापनासािी मे ारायझीयम अॅनोसोप् ली 

या जैवीक बुरशीचा १० दकलो प्रती एकर याप्रमाणे जदमनीतून वापर करावा.  

सिर कृदि सल् ला पदत्रका डॉ पांजाबराव िेशमुख कृदि दवद्यापीि, परभणी येथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमती् या 

दशफारशीवरूपन तयार करूपन प्रसाररत करण् यात आली असून नानाजी िेखमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प कायारलय मुांबई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


