
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 

 पावसाची शक्यता असल्याने काढलेली दपके पावसापासून संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने योग्य ररत्या झाकून 

िेवावीत  

 पावसापासून बचावासािी उघड्यावरील धान्य सुरदक्षत स्थळी हलवावे  

 जनावरे सुरदक्षत दिकाणी बांधावी 

 पावसाचा अंदाज बघून दपकावर कीटक नाशकाची, बुरशी नाशकाची फवारणी करावी  

 खरीप दपकांच्या पेरणीसािी जदमनीची मशागत पूणण करावी तसेच बांध बंदधस्ती करून घ्यावी व पेरणी सािी 

लागणारे सुधाररत प्रमादणत दबयाणे व इतर दनदवष्ांची उपलब्धता करून िेवावी , पडणाऱ्या पावसाचे पाणी 

शेतात सािवण्यासािी/मुरदवण्यासािी उपाय योजना करावी  

 खरीप हंगाममदे्य पीक घेण्यासािी दवद्यापीि/शासनमान्य दवक्री कें द्र यांच्याकडून दबयाणे खरेदी करावे.  

 नत्र खात माते्रच्या बचतीसािी दिदल दपकांना रायझोदबयम, एकदल दपकांना ऍझोटोबॅक्टर दजवाणू सवंधणकाची 

पेरणी पूवी बीज प्रदक्रया करण्यासािी उपलब्धता करून िेवावे 

 दजल्ह्यात ज्या भागात पाऊसमान चांगला झाला आहे व जदमनीमदे्य पुरेसा ओलावा असल्यास तसेच संरदक्षत 

पाण्याची सुदवधा असल्यास भारी जदमनीमदे्य खरीप दपकाची पेरणी करता येईल 

पिकाांचे नाव अवस् था कृपि हवामान सल् ला 

तूर आंतरपीक तुरीचे उत्पादन वाढदवण्यासािी तसेच जदमनीची उत्पादकता राखण्यासािी तूर अदधक बाजरी 

(१:२) तूर अदधक ज्वारी(१:२ दकंवा १:४) तूर अदधक कापूस (१:६ दकंवा १:८) तूर अदधक 

सूयणफूल (१:२) आदण तूर अदधक सोयाबीन/मूग/उडीद (१:३) असे ओळीचे प्रमाण िेऊन 

आंतरपीक पद्धतीचा वापर केल्यास अदधक फायदा होतो 

मका आंतरपीक मका या दपकमदे्य आंतरपीक म्हणून उडीद,मूग, चवळी आदण सोयाबीन या दपकाचा अंतभाणग 

केल्याने आदथणक लाभ होण्यास मदत होते 

नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्ि, 

 

कृषी महादवद्यालय, पुणे ग्रामीण कृषी मौसम सेवा एएमएफयू 

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, amfupune@gmail.com 
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भेंडी व टोमॅटो फळ धारणा 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 लागवड पुरेसा पाऊस झाल्यादशवाय नवीन केळी फळ बागेची लागवड करू नये पूवी लागवड केलेल्या 

बागेत आंतरमशागतीची कामे पूणण करून घ्यावीत 

दलंबू वगीय 

दपके 

- कागदी दलंबूच्या हस्त बहरातीलअदधक 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 प्रदतबंधक 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 प्रसातरत कर यात आली 

असून नानाजी देखमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्ि व्यवस्थापन कायारलय मुांबई येथून प्रसातरत करण्यात आलेली आहे. 


