
हवामानाचा 

इशारा 

पुढील पाच दिवसात आकाश ढगाळ राहुन हलका ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. 

मराठवाडयात ज्या भागात पेरणीयोग्य पाऊस झाला नसेल त्या दठकाणी पेरणीची घाई करू नये. 

पिकाांचे नाव अवस् था कृपि हवामान सल् ला 

सोयाबीन  वाढीची अवस् था 

/ िेरणी 

वेळेवर िेरणी केलेल् या सोयाबीन पिकात वािसा येताच हलकी कोळिणी करावी. सोयाबीन 

पिकाची िेरणी १५ जुलैियंत करता येते. िेरणीसाठी आांतरिीक िध् दतीचा अवलां ब करावा. 

यामध् ये सोयाबीन  तुर हे आांतरिीक २:१ पकां वा ४:२ या प्रमाणात घ् यावे. तसेच ओलीताखाली 

सोयाबीन  कािूस हे आांतरिीक १:१ पकां वा २:१ या प्रमाणात घेता येते. िाऊस झाल् यानांतर 

िेरणी केलेल् या पिकात िाणी साचणार नाही याची दषताता घ् यावी. पिकातील अपतरी त 

िाण् याचा पनचरा हो ल अशी  यवस् था करावी. 

खरीि ज् वारी वाढीची अवस् था 

/ िेरणी 

वेळेवर िेरणी केलेल् या खरीि ज् वारी पिकात वािसा येताच हलकी कोळिणी करावी. सांकरीत 

खरीि ज् वारी पिकाची िेरणी ०७ जुलैियंत करता येते. िेरणीसाठी आांतरिीक िध् दतीचा 

अवलां ब करावा. आांतरिीक िध् दतीमध् ये खरीि ज् वारी  सोयाबीन २:४ पकां वा ३:६ या प्रमाणात 

दोन ओळीतील अांतर ४५ सेंमी ठेवून िेरणी करावी. तसेच खरीि ज् वारी  तुर ३:३ पकां वा ४:२ 

या प्रमाणात िेरणी करावी. सोयाबीन, मुग, उडीद ही कमी कालावधीची पिके आांतरिीके 

म् हणून घेताना २:४ या आांतरिीक िध् दतीचा अवलां ब करावा. िाऊस झाल् यानांतर िेरणी 

केलेल् या पिकात िाणी साचणार नाही याची दषताता घ् यावी. पिकातील अपतरी त िाण् याचा 

पनचरा हो ल अशी  यवस् था करावी. 

बाजरी वाढीची अवस् था 

/ िेरणी 

वेळेवर िेरणी केलेल् या बाजरी पिकात वािसा येताच हलकी कोळिणी करावी. बाजरी 

पिकाची िेरणी २० जुलैियंत करता येते. बाजरी पिकामध् ये बाजरी  तुर हे आांतरिीक २:१ 

पकां वा ४:२ या प्रमाणात घ् यावे. िाऊस झाल् यानांतर िेरणी केलेल् या पिकात िाणी साचणार 

नाही याची दषताता घ् यावी. पिकातील अपतरी त िाण् याचा पनचरा हो ल अशी  यवस् था करावी. 

ऊस  वाढीची अवस् था  ऊस पिकात िाणी जास् त काळ साचुन राहणार नाही याची दषताता घ् यावी.  

हळद आांतरिीक ऊगवूण आलेल् या हळद पिकात वािसा येताच हलकी कोळिणी करावी. िाऊस झाल् यानांतर 

लागवड केलेल् या हळद पिकात िाणी साचणार नाही याची दषताता घ् यावी. शेतातील अपतरी त 

िाण् याचा पनचरा हो ल अशी  यवस् था करावी.  

नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्ि, 

 

डॉ िांजाबराव देशमुख कृिी पवद्यािीठ, िरभणी भारत मौसम पवभाग  

 

 मेल - mahapocra@gmail.com, gkmparbhani@yahoo.com 
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सांत्रा /मोसांबी वाढीची अवस् था  सांत्रा बागेत झाडाांना बाांबूच् या काठीने आधार दयावा. िाऊस झाल् यानांतर सांत्रा / मोसांबी 

फळबागेत िाणी साचणार नाही याची दषताता घ् यावी. बागेतील अपतरी त िाण् याचा पनचरा 

हो ल अशी  यवस् था करावी. 

डापळां ब वाढीची अवस् था  िाऊस झाल् यानांतर डापळां ब फळबागेत िाणी साचणार नाही याची दषताता घ् यावी. बागेतील 

अपतरी त िाण् याचा पनचरा हो ल अशी  यवस् था करावी. 

पचकू वाढीची अवस् था िाऊस झाल् यानांतर पचकू फळबागेत िाणी साचणार नाही याची दषताता घ् यावी. बागेतील 

अपतरी त िाण् याचा पनचरा हो ल अशी  यवस् था करावी. 

फुल शेती  काढणीस / 

वाढीची अवस् था 

काढणीस तयार असलेल् या फुलाांची लवकरात लवकर काढणी कन न घ् यावी. िाऊस 

झाल् यानांतर नवीन लागवड केलेल् या फुलपिकात िाणी साचणार नाही याची दषताता घ् यावी. 

बागेतील अपतरी त िाण् याचा पनचरा हो ल अशी  यवस् था करावी. 

भाजीिाला काढणीस / 

वाढीची अवस् था 

नवीन लागवड केलेल् या भाजीिाला पिकात तुट भन न काढावी. िाऊस झाल् यानांतर नवीन 

लागवड केलेल् या भाजीिाला पिकात िाणी साचणार नाही याची दषताता घ् यावी. बागेतील 

अपतरी त िाण् याचा पनचरा हो ल अशी  यवस् था करावी. 

चारा पिके लागवड / िेरणी  चारा पिकाची लागवड न केलेल् या शेतक-याांनी िाऊस झाल् यानांतर जपमनीत िुरेसा ओलावा 

असल् याची खात्री कन न वािसा येताच चारा पिकाची लागवड करावी.  

िशुधन 

 यवस् थािन 

-- मराठवाडयातील काही भागामध् ये उदा. ढांढा पज. पहांगोली िसरसरात गौवांशीय िशुधनामध् ये 

नेझल पसस् टॉझोमोसीस (नाकिुडीमध् ये फुल कोबीच् या आकाराची गाठ) हा रोग आढळून 

आला आहे. यामुळे च वसन परिययेत बाधा येऊन िशुधन च वास घेते वेळेस जोरात घोरण् यासारखा 

आवाज काढतो. हा रोग िाण् याचे डबके / खळगे / िानथळ / टोटा तलाव  या पठकाणामधील 

गोगलगा  दारे प्रसारीत होतो. म् हणून रोगाचा कालावधी आहे तोियंत येथील िाणी व 

सभोवतालचे गवत िशुधनास चारावयास देत देऊ नये, असे षेतात्र िशुधनासाठी प्रपतबांधीत 

कन न रोगी िशुधनास तात् काळ िशुवैदयकामाफर त कृमीनाशक ढिधीची मात्रा देण् यात 

यावी.   

सदर कृपि सल् ला िपत्रका डॉ िांजाबराव देशमुख कृपि पवद्यािीठ, िरभणी येथील ग्रामीण कृपि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सपमतीच् या 

पशफारशीवन न तयार कन न प्रसासरत करण् यात आली असून नानाजी देखमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्ि कायारलय मुांब  येथून 

प्रसासरत करण्यात आलेली आहे. 


