
हवामानाचा इशारा दिनाांक १६ जून रोजी बहुताांश दिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे व 

दिनाांक १७ जून रोजी बहुतेक दिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे 

तसेच दिनाांक १८ ते २० जून रोजी तुरळक दिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची 

शक्यता. त्यामुळे शेतकरी बांधूनी आपल्याकडील स्तादनक वातावरणचे अांिाज घेऊन शेतकामाचे 

दनयोजन करावे. 

दपकाांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

सवव दपक  
 

मागील िोन दिवसात बयावच दिकाणी चाांगला पाऊस झालेला आहे, त्यामुळे शेतकरी 

बांधूनी या पाउसाचा फायिा घेत शेताची पेरणीपूवव कामे आटपावी, तसेच पेरणीला योग्य 

७५ - १०० मी.मी पाऊस झाल्यादशवाय पेरणीची घाई करू नये.  

 

सोयबीन 

पेरणी शेतकरी बांधूनी या पाउसाचा फायिा घेत शेत पेरणीचे कामे आटपावी, तसेच पेरणीला 

योग्य ७५ - १०० मी.मी पाऊस झाल्यादशवाय पेरणीची घाई करू नये. पेरणीपुवी 

दबयाण्यास बीज प्रदियासािी रायझोदबयम २५ गॅ्रम /दकलो, पीएसबी २५ गॅ्रम/दकलो, 

टर ायकोडमं ४ गॅ्रम/दकलो, थायरम + काबेंिेससीम २+१ गॅ्रम/दकलो, या प्रमाणात 

करावी. 

कपाशी पेरणी या विी कपाशी पेरणीसािी िेशी सुधाररत वाण एकेए -५, एकेए-७, एकेए -८ सािी 

दबयण्याचे हेक्टरी प्रमाण १२ ते १५ दकलो वापरावे व त्यासािी मध्यम भारी जदमनी 

कररता ६० से.मी × १५ से.मी अांतर ढेवावे व अमेररकन सुधाररत जातीमधे्य एकेएच- 

०८१ (६० से. मी × ३० से. मी अांतर ढेवावे, यासािी दबयाण्याचे हेक्टरी प्रमाण १० ते १२ 

दकलो वापरावे ), एकेएच- ०९-५ (सुवणाव, शुबरा), पीकेव्ही - रजत, एकेएच - ८८२८ 

वाण वापरावे व त्यासािी लागवड अांतर मध्यम भारी जदमनीकररता ६० से.मी × १५ 

से.मी अांतर ढेवावे, ६० से.मी × ३० से.मी अांतर ढेवावे अनुिमे या प्रमाणे ढेवावे, यासािी 

नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पांजाबराव िेशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला भारत मौसम दवभाग  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 
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दबयाण्याचे हेक्टरी प्रमाण १० ते १२ दकलो वापरावे. िेशी सांकरीत जात पीकेव्ही-डीएच-

१ व पीकेव्ही सुवणाव वाणसािी लागवड अांतर ६० × ४५ से. मी ढेवावे व दबयाण्याचे 

हेक्टरी प्रमाण ३.० ते ३.५ दकलो वापरावे. खरीप दपकाांच्या सुधाररत (सरळ) जातीचे 

दबयाणे दमळवावे. सांकरीत वाणाांच्या तुलनेत सरळ वाणाांच्या लागवडीचा खचव कमी व 

दनव्वळ नफा जास्त येतो.  

तूर 

पेरणी मौसमी पाऊसाचे पेरणीला योग्य ७५ - १०० मी.मी पाऊस झाल्यादशवाय पेरणीची घाई 

करू नये. तूर दपकाकरीता वाण दनवडताांना कमी कालावधीसािी मध्यम जदमनी 

कररता ( टीएटी -१०, आएसीपीएल ८७, एकेटी-८८११), मध्यम कालावधीसािी मध्यम 

ते भारी जदमनीसािी (बीएसएमआर - ७३६, दपकेदव तारा, बीएसएमआर -८५३), तसेच 

अदधक कालावधीसािी भारी जदमनी कररता (आयसीपीऐल – ८७११९th (आशा) व 

सी-११) वाणाांची दनवड करावी व दबयाण्याचे हेक्टरी प्रमाण १२ ते १५ दकलो वापरावे. 

पेरणीपुवी दबयाण्यास बीज प्रदियासािी रायझोदबयम २५ गॅ्रम /दकलो, पीएसबी २५ 

गॅ्रम/दकलो, टर ायकोडमं ४ गॅ्रम/दकलो, थायरम + काबेंिेससीम २+१ गॅ्रम/दकलो, या 

प्रमाणात करावी. 

मुग / उडीि 

पेरणी मौसमी पाऊसाचे पेरणीला योग्य ७५ - १०० मी.मी पाऊस झाल्यादशवाय पेरणीची घाई 

करू नये. मुग पेरणीसािी दशफरास केलेल्या जाती मधे्य दपकेदव- ग्रीन गोल्ड, 

दपकेदव-मुग ८८०२, दपकेदव - एकेएम-४ आदण उडीि दपकासािी वाण जसे दपकेदव- 

उडीि -१५, टीएयु - १, टीएयु - २ व दपडीकेदव ब्लाक गोल्ड (एकेयु -१०-१). पेरणीपुवी 

दबयाण्यास बीज प्रदियासािी रायझोदबयम २५ गॅ्रम /दकलो, पीएसबी २५ गॅ्रम/दकलो, 

टर ायकोडमं ४ गॅ्रम/दकलो, थायरम + काबेंिेससीम २+१ गॅ्रम/दकलो, या प्रमाणात 

करावी. 

ज्वारी 

पेरणी दशफारसी नुसार ज्वारीची पेरणी सािी लवकर येणारे वाण सीएसएच-३०, मध्यम 

कालावधीचे वाण सीएसएच-३५, एसपीएच-१६३५, सुधाररत जातीमधे्य पीडीकेव्ही 

कल्याणी, सीएसव्ही-२०, सीएसव्ही-२७, सीएसव्ही-३४ वापरावे. 

भाजीपाला 

 दमरची, वाांगी, टोमाटेची, पत्तागोबी व फुलगोबी या दपकाांची ४ ते ६ आिवडे वयाांचे 

रोपाची शेतात लागवड करावी. भेंडी, वाल, चवळी, कारली, ढेमसे, भोपळा, कोहळे, 

िोडके, व अर्द्क याांची लागवड करावी.  दनदशगांध या फूल दपकाांची लागवड करावी. 

फळझाडे 

 

 

 

 

लागवडीसािी खोिलेले खडे्ड शेणखत ४-५ घमेले + दसांगल सुपर फॉसे्फट १ ते २ दकलो 

+ दमदथल पराथीयान भुकटी साधारण १०० ग्राम या दमश्रणाने भरून िेवावेत. खडे्ड 

भरताांना मध्यभागी मातीचा उांचवटा करावा व मध्यभागी कडी रोवावी. पेरणीला योग्य 

पाऊस झाल्यावर रोपाांची लागवड करावी. 

सांत्रा-मोसांबीचे झाडाांना मृग बहाराकररता दिलेला ताण, पाऊस आल्यास हलके 

ओलीत िेऊन तोडावा दशफारदशनुसार व मातीपरीक्षण अहवालानुसार शेर्द्ीय व 

रासायदनक खते तसेच सूक्ष्म अन्नर्द्वे्य द्यावीत. 

आांदबया बहाराची फळे असलेल्या सांत्रा झाडाांना दनयदमत ओलीत करावे, येत्या 

दिवसात वािळी वाऱ्यासह हलका ते मध्यम पाऊस होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे 

फळझाडाचे खोडास १ मीटर उांची पयंत बोडोपेस्ट लावावी. ( १ दकलो मोरचूि -१ दकलो 

कळीचा चुना – १० दलटर पाणी व ५ दलटर गोमुत्र ). 



पशु / जनावरे   शेतकऱ्याांनी गोिा िुरुस्त करावा. छताची दछरे्द् बांि करावीत. गोिया भोवती पाणी 

साचणार नाही याची िक्षता घ्यावी. गोियात ओलसरपणा राहणार नाही याची िक्षता 

घ्यावी. गोिे स्वच्छ व कोरडे िेवावेत. दचखल होवू िेवू नये. वािळी वाऱ्यासह हलका ते 

मध्यम पाऊस होण्याची शक्यता असल्यामुळे जनावराांना व पक्षाांना सुरदक्षत दिकाणी 

िेवावे. जनावराांना पशुवैिकाांचे सल्ल्या नुसार लसीकरण करावे.  

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

दशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत करण् यात आली असून नानाजी िेखमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प कायावलय मुांबई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


