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अमरावती िज हा कृ ष हवामान स ला

मंगळवार, दनांक – ०२.०७.२०१९

हवामान अंदाज

हवामान घटक

( दनांक: ०३/०७/२०१९ ते ०७/०७/२०१९)

दनांक

०३/०७/२०१९

०४/०७/२०१९

०५/०७/२०१९

०६/०७/२०१९

०७/०७/२०१९

पाऊस ( ममी)

८०

७०

१०

५

५

कमाल तापमान (अं.से.)

३०

३०

३१

३१

३२

कमान तापमान (अं.से.)

२१

२१

२२

२२

२२

ढग ि थती

पण
ू तः ढगाळ

पण
ू तः ढगाळ

पण
ू तः ढगाळ

पण
ू तः ढगाळ

पण
ू तः ढगाळ

७०

८०

७०

६५

६५

वा याचा वेग ( कमी/तास)

४

४

४

४

४

वा याची दशा

२८०

२८१

२६५

२५८

२५७

सकाळची सापे
दप
ु ारची सापे

आ ता (%)

९१

आ ता (%)

पकाचे नाव

९३

९१

अव था
पुढ ल ३

दवस िज

यात म यम

कृषी स ला

व पाचा पाऊस तर काह

श यता आहे . तसेच मागील दोन दवसात
सव पके

शेतकर बंधूनी पेरणीस सु वात करावी.

८६

८०

ठकाणी जोरदार पाऊस पड याची

या ठकाणी चांगला पेरणी यो य पाऊस पडला आहे तेथे

या ठकाणी पुरेसा पाऊस पडलेला नाह अशा ठकाणी पेरणी

यो य पाऊस झा या शवाय पेरणीची घाई क

नये. पक व पकाचे वाण श यतो कमी कालावधीचे

नवडावे.
कपाशीचे एकेए-५, एकेए-७, एकेए-८ या सरळ सुधा रत वाणांसाठ

बया याचे हे टर

माण १२ ते १५

कलो वापरावे व म यम व भार ज मनीत लागवड क रता ६० × १५ से.मी अंतर ठे वावे व अमे रकन

सुधा रत जातीम ये एकेएच-०८१, पीके ह -रजत, एकेएच-९९१६ हे वाण वापरावेत व लागवड अंतर
कपाशी

पेरणी

म यम व भार ज मनी क रता अनु मे ६० × १५ से.मी व ६० × ३० से. मी ठे वावे. यासाठ
बया याचे हे टर

माण १० ते १२ कलो वापरावे. दे शी संकर त जात पीके ह -डीएच-१ वाणासाठ

लागवड अंतर ६० × ४५ सेमी ठे वावे व बया याचे हे टर

माण ३.० ते ३.५ कलो वापरावे. बीट

कपाशीचे यो य व लवकर येणारे वाण वापरावे. मुल थानी जल संधरणासाठ सर
प धतीचा अवलंब करावा.
खरे द

केलेले

कं वा घरचे

बयाणे अस यास

बया याची उगवण

कं वा ं द-वरं बा सर

मता तपासावी. सोयाबीन या

पेरणीसाठ जेएस ९३-०५, जेएस-९५-६०, जेएस-२०-२९, जेएस-२०-३४, एमएयुएस-७१, एमएयुएस-१५८,
सोयबीन

पेरणी

एमएयुएस-६१२, एमएयुएस-१६२, डीएस-२२८ हे

वाण वापरावे. यासाठ

कलो/हे टर वापरावे. सोयाबीन पकाम ये न

ि थर कर यासाठ ,

ायकोडमा ५

या करावी.

बया याचे

माण ७५

फुरद उपल ध हो यासाठ व
मातीतील बुरशीज य रोगांपासून बचावासाठ रायझो बयम व पीएसबी जीवाणु संवधक २५ ॅम व
ॅम

त कलो बया यास बीज

तूर पका कर ता पके ह तारा, बीएसएमआर - ७३६, ८५३, AKPHM -11303(संकर त), AKT-8811
तूर

पेरणी

(सुधा रत वाण) या वाणांची नवड करावी व बया याचे हे टर
लागवड अंतर ६० × ३० सेमी ठे वावे. पेरणीपुव
ॅम/ कलो, ायकोडमा ४

करावी.

मुग / उडीद

पेरणी

हणून समावेश करावा. मुग

हळद

पेरणी

ॅम/ कलो, पीएसबी २५
माणात बीज

या

या अगोदर करावी, मुग/उडीद पकाचा कापसाम ये आंतरपीक

पका कर ता एकेएम-१२१८, पीके ह एकेएम-४,

बया यास रायझो बयम २५

थायरम + काब डॅ झम २+१
पेरणी

ॅम/ कलो या

पके ह - ीन गो ड,

पके ह - ८८०२ आ ण उडीद पका कर ता एकेयु -१५ , ट एयु -१, ट एयु -२, पडीके ह -

पेरणीपव
ु

वार

बया यास रायझो बयम २५

ॅम/ कलो, थायरम + काब डॅ झम २+१

मुग व उडीद पकाची पेरणी ७ जुलै

माण १२ ते १५ कलो वापरावे व

ॅम/ कलो या

ॅम/ कलो, पीएसबी २५
माणात बीज

ॅम/ कलो,

लॅ क गो ड.

ायकोडमा ४

या करावी.

ॅम/ कलो,

पेरणीसाठ लवकर येणारे वाण सीएसएच-३०, म यम कालावधीचे वाण सीएसएच-३५, एसपीएच-१६३५,
सुधा रत जातीम ये पीडीके ह क याणी, सीएस ह -२०, सीएस ह -२७, सीएस ह -३४ वापरावे.

हळद लागवडी या नयोजनानुसार जमीनीला वखरा या दोन आड या-उ या पा या दे ऊन ताबडतोब
मशागत करावी.

फळझाडे

लागवड

भाजी पाला

लागवड

मागील दोन दवसात

या ठकाणी पावसाने दमदार हजेर लावल आहे तेथे शेतकर बंधन
ू ी फळझाडे

लाव यास सुरवात करावी,

खर प भाजीपाला पकाचे रोपे तयार कर यासाठ गाद वा यावर बयाणे पेरावे. न शगंध या फूल
पकाची लागवड करावी .

पावसा यात शे या-म यांना कोवळा हरवा चारा खा
पशु व प ी

याने पोटात जंतूंची वाढ होते व वष तयार

होऊन वषबाधा होते ते टाळ यासाठ आं वषार रोगा या लसी या १५ दवसां या अंतराने दोन मा ा
टोचन
ू

या यात.

सदर कृ ष स ला प का डॉ पंजाबराव दे शमुख कृ ष

व यापीठ, अकोला येथील

शफारशीव न तयार कर यात आल असून नानाजी दे शमख
ु कृषी संजीवनी

ामीण कृ ष मौसम सेवा योजनेतील त

क प कायालय मुंबई येथून

स मती या

सा रत कर यात आलेल आहे .

