
हवामानाचा 

इशारा 

दिनाांक ३० जून ते ४ जुलै परं्यत दजल्र्यात बहुताांश दिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस अपेदित आहे, दिनाांक ३० जूनला 

बर्यााच दिकाणी वािळी वार्याासह पाऊस अपेदित आहे व दिनाांक ०१ जुलैला काही तुरळक दिकाणी जोरिार पाऊस 

पडण्याची शक्यता आहे. 

दपकाांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

सवा दपके   

मागील तीन दिवसात दजल्र्यात काही दिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस झाला आहे तर तुरळक 

दिकाणी जोरिार पाऊस झाला आहे, अश्र्या परीस्स्थतीत दजथे पेरणी र्योग्य पाऊस झाला आहे दतथे 

सवा दपकाांची पेरणीस सुरवात करावी. तसेच ज्या दिकाणी पेरणीला र्योग्य पाऊस झाला नाही तेथे 

अद्याप पेरणी करू नरे्य. दबर्याणे खरेिी केले असल्र्यास दकां वा घरचे दबर्याणे असल्र्यास दबर्याण्याची 

उगवण िमता तपासावी. पेरणीपुवी दबर्याण्यास बीज प्रदिर्यासािी रार्यझोदबर्यम २५ गॅ्रम /दकलो, 

पीएसबी २५ गॅ्रम/दकलो, ट्र ार्यकोडमं ४ गॅ्रम/दकलो, थार्यरम + काबेंिेससीम २+१ गॅ्रम/दकलो, र्या 

प्रमाणात करावी. 

सोर्याबीन    पेरणी 

मागील तीन दिवसात दजल्र्यात काही दिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस झाला आहे तर तुरळक 

दिकाणी जोरिार पाऊस झाला आहे, अश्र्या परीस्स्थतीत दजथे पेरणी र्योग्य पाऊस झाला आहे दतथे 

सोर्याबीनची पेरणीस सुरवात करावी. तसेच ज्या दिकाणी पेरणीला र्योग्य पाऊस झाला नाही तेथे 

अद्याप पेरणी करू नरे्य. सोर्याबीन दबर्याणे खरेिी केले असल्र्यास दकां वा घरचे दबर्याणे असल्र्यास 

दबर्याण्याची उगवण िमता तपासावी. सोर्याबीन पेरणीसािी दशफारसीत वाण जेएस ९३-०५, जेएस 

९५-६०, जेएस २०-२९, जेएस २०-३४, एमएरु्यएस-७१, एमएरु्यएस-१५८. पेरणीपुवी दबर्याण्यास बीज 

प्रदिर्यासािी रार्यझोदबर्यम २५ गॅ्रम /दकलो, पीएसबी २५ गॅ्रम/दकलो, ट्र ार्यकोडमं ४ गॅ्रम/दकलो, 

थार्यरम + काबेंिेससीम २+१ गॅ्रम/दकलो, र्या प्रमाणात करावी. 

नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प, 
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कपाशी    पेरणी 

कपाशी दपकामधे्य दजथे पेरणी र्योग्य पाऊस झाला आहे दतथे पेरणीस सुरवात करावी. तसेच ज्या 

दिकाणी पेरणीला र्योग्य पाऊस झाला नाही तेथे अद्याप पेरणी करू नरे्य. र्या विी कपाशी 

पेरणीसािी िेशी सुधाररत वाण एकेए -५, एकेए-७, एकेए -८ सािी दबर्यण्याचे 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, र्यासािी 

दबर्याण्याचे हेक्टरी प्रमाण १० ते १२ दकलो वापरावे ), एकेएच- ०९-५ (सुवणाा, 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 र्या प्रमाणे ढेवावे, र्यासािी 

दबर्याण्याचे हेक्टरी प्रमाण १० ते १२ दकलो वापरावे. िेशी सांकरीत जात पीकेव्ही-डीएच-१ व पीकेव्ही 

सुवणाा वाणसािी लागवड अांतर ६० × ४५ से. मी ढेवावे व दबर्याण्याचे हेक्टरी प्रमाण ३.० ते ३.५ 

दकलो वापरावे. 

तूर पेरणी 

तूर दपकामधे्य दजथे पेरणी र्योग्य पाऊस झाला आहे दतथे पेरणीस सुरवात करावी. तसेच ज्या 

दिकाणी पेरणीला र्योग्य पाऊस झाला नाही तेथे अद्याप पेरणी करू नरे्य. मौसमी पाऊसाचे 

पेरणीला र्योग्य पाऊस झाल्र्यादशवार्य पेरणीची घाई करू नरे्य. तूर दपकाकरीता वाण दनवडताांना 

कमी कालावधीसािी मध्यम जदमनी कररता  (ट्ीएट्ी -१०, आएसीपीएल ८७, एकेट्ी-८८११), मध्यम 

कालावधीसािी मध्यम ते भारी जदमनीसािी (बीएसएमआर - ७३६, दपकेदव तारा, बीएसएमआर -

८५३), तसेच अदधक कालावधीसािी भारी जदमनी कररता (आर्यसीपीऐल – ८७११९th (आशा) व 

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

दबर्याण्यास बीज प्रदिर्यासािी रार्यझोदबर्यम २५ गॅ्रम /दकलो, पीएसबी २५ गॅ्रम/दकलो, ट्र ार्यकोडमं ४ 

गॅ्रम/दकलो, थार्यरम + काबेंिेससीम २+१ गॅ्रम/दकलो, र्या प्रमाणात करावी. 

मुग / उडीि पेरणी 

मुग व उडीि दपकासािी पेरणी र्योग्य ललावा असेल दतथे पेरणी करावर्याची असल्र्यास ७ जुलै 

परं्यत करावी. मुग पेरणीसािी दशफरास केलेल्र्या जाती मधे्य दपकेदव- ग्रीन गोल्ड, दपकेदव-मुग 

८८०२, दपकेदव - एकेएम-४ आदण उडीि दपकासािी वाण जसे दपकेदव- उडीि -१५, ट्ीएरु्य - १, 

ट्ीएरु्य - २ व दपडीकेदव ब्लाक गोल्ड (एकेरु्य -१०-१). पेरणीपुवी दबर्याण्यास बीज प्रदिर्यासािी 

रार्यझोदबर्यम २५ गॅ्रम /दकलो, पीएसबी २५ गॅ्रम/दकलो, ट्र ार्यकोडमं ४ गॅ्रम/दकलो, थार्यरम + 

काबेंिेससीम २+१ गॅ्रम/दकलो, र्या प्रमाणात करावी. 

ज्वारी पेरणी 

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

सीएसएच-३५, एसपीएच-१६३५, सुधाररत जातीमधे्य पीडीकेव्ही कल्याणी, सीएसव्ही-२०, 

सीएसव्ही-२७, सीएसव्ही-३४ वापरावे. 

आांतरपीक पेरणी 

शाश्वत दपक पद्धती मधे्य अांतरदपके घेतल्यास दपक  उत्पन्नाची जोखीम कमी होऊ शकते त्यासािी 

कपाशी + मुग / उडीि (१:१), सोर्याबीन + तूर (४:२, ६:२, ५:१),   तूर+ मुग / उडीि(२:४), ज्वारी + 

मुग / उडीि / तूर (३:३), कपाशी + ज्वारी + तूर + ज्वारी (३:१:१:१), कपाशी + सोर्याबीन + तूर + 

सोर्याबीन(३:२:२:२), 

भाजीपाला पेरणी 

दमरची, वाांगी, ट्ोमाटे्ची, पत्तागोबी व फुलगोबी र्या दपकाांची ४ ते ६ आिवडे वर्याांचे रोपाची शेतात 

लागवड करावी. भेंडी, वाल, चवळी, कारली, ढेमसे, भोपळा, कोहळे, िोडके, व अर्द्क र्याांची 

लागवड करावी.  दनदशगांध र्या फूल दपकाांची लागवड करावी. 

फळझाडे लागवड 

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

पराथीर्यान भुकट्ी साधारण १०० ग्राम र्या दमश्रणाने भरून िेवावेत. खडे्ड भरताांना मध्यभागी 

मातीचा उांचवट्ा करावा व मध्यभागी कडी रोवावी. पेरणीला र्योग्य पाऊस झाल्यावर रोपाांची 

लागवड करावी. 



आांदबर्या बहाराची फळे असलेल्या सांत्रा झाडाांची र्योग्य ती सवा काळजी करावी, रे्यत्या दिवसात 

वािळी वाऱ्र्यासह हलका ते मध्यम पाऊस होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे फळझाडाचे खोडास १ 

मीट्र उांची परं्यत बोडोपेस्ट लावावी. ( १ दकलो मोरचूि -१ दकलो कळीचा चुना – १० दलट्र पाणी व 

५ दलट्र गोमुत्र ). 

पशु / जनावरे   

गोिे स्वच्छ व कोरडे िेवावेत. दचखल होवू िेवू नरे्य. वािळी वाऱ्र्यासह हलका ते मध्यम पाऊस 

होण्याची शक्यता असल्यामुळे जनावराांना व पिाांना सुरदित दिकाणी िेवावे. जनावराांना 

पशुवैिकाांचे सल्ल्या नुसार लसीकरण करावे. 

सिर कृदि सल् ला पदत्रका डॉ पांजाबराव िेशमुख कृदि दवद्यापीि, अकोला रे्यथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा र्योजनेतील तज्ञ सदमतीच् र्या 

दशफारशीवरून तर्यार करून, नानाजी िेखमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प कार्याालर्य, मुांबई रे्यथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


