
हवामानाचा 

इशारा 

जिल्ह्यात पढुील पाच दिवस हवामान कोरडे राहील. 

जपकाांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल्ह् ला 

कपाशी बोंड 

 

उपटलले्ह्या पराठ्याच ेढीग शतेात न ठेवता वचेनू घावते त्याचा कुटीमशीन यांत्राद्वारे कुट तयार करून त्याचा 

वापर कां पोस्ट तयार करण्यासाठी करावा म्हणि ेत्यामध्य ेआसलले्ह्या दकडींच्या सपु्त आवस्थाांचा नाश होईल 

तसचे शते खोल नाांगरणी करून तयार कराव.े    

हरभरा वाढ वळेेवर पेरणी केलले्ह्या हरभरा जपक पक्व झाल े असल्ह्यास त्याची कापणी करून मळणी करावी. जपक िाण े

भरण्याच्या अस्वथते असल्ह्यास पाण्याचा ताण पडू िवे ू नय े तसचे उशीरा परेणी केलले्ह्या हरभरा जपकात 

घाटेअळीचा प्रािभुााव दिसल्ह्यास ५ टके्क ननांबोळी अकााची फवारणी तातडीन ेप्रजतबांधात्मक उपाय योिना म्हणनू 

करावी.  

गहू वाढ वळेेवर पेरणी केलले्ह्या कोरडवाहू जपक पक्व होताच त्याची कापणी करावी, शतेावर योग्य िागेवर गांिी लावावी. 

मळणी यांत्रान ेमळणी करताांना िाण ेफुटणार नाहीत याची काळिी घ्यावी. वळेेवर पेरणी केलले्ह्या ओलीत गहू 

जपकात िाण ेभरण्याच्या अस्वथते असल्ह्यास पाण्याचा ताण पडू िेव ूनये. सध्या मावा या दकडीचा प्रािभुााव 

दिसनु यते आहे, या दकडीच्या जनयांत्रणासाठी एकरी ५ त े१० जपवळे जचकट सापळे लावावते व वातावरणात 

पुरेशी आर्द्ाता असताांना पयाावरणजनष्ठ व्यवास्थापनासाठी मटेारायझीयम अजनसोपली ४० ग्रमॅ (२ x १०८CFU) 

ग्रमॅ प्रजत १० जलटर पाण्यामध्य ेजमसळून फवारणी करावी. 

आांबा फुलोरा आांबा मोहोरवरील भरुी रोगाच ेजनयांत्रणासाठी हके्षाकोनाज़ोल ५ टके्क एससी १० मी.ली ककां वा पनेकोनाज़ोल 

१० टके्क ईसी ५ मी.ली ककां वा गांधक ८० टके्क डब्लू पी ३० ग्रमॅ प्रजत १० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी 

करावी. 

 उन्हाळी तीळ    पेरणी  उन्हाळी तीळ जपकाची पेरणी आटोपली असल्ह्यास जपकास आवश्यकते नसुार पेरणीनांतर ताबडतोब व नांतर 

िजमनीच्या मगिरुाप्रमाण ेयथा योग्य १२-१५ दिवसाांनी ओलीत करावे. ओलीत करताांना पाणी साचणार नाही 

याची िक्षता घ्यावी. जपकास रासायजनक खताांची मात्रा उरलले्ह्या नत्राचा िसुरा हप्ता ( १२.५ दक./ ह.े ) 

पेरणीनांतर ३० दिवसाांनी द्यावा.  

नानािी िेशमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्ह्प, 

 

डॉ पांिाबराव िशेमखु कृिी जवद्यापीठ, अकोला भारत मौसम जवभाग  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 

अमरावती कृिी हवामान सल्ह्ला                                                                                              मांगळवार दिनाांक – १८.०२.२०२० 

 

हवामान घटक 

हवामान अांिाि  

(दिनाांक १९ त े२३ फेब्रवुारी २०२०) 

दिनाांक १९/०२ २०/०२ २१/०२ २२/०२ २३/०२ 

पाऊस (जममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तापमान (अां.स.े) ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ 

दकमान तापमान (अां.स.े) १५ १६ १७ १७ १७ 

ढग जस्थती (आकाश) 
स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ 

सकाळची सापके्ष आर्द्ाता 

(%) 
५० ४८ ४८ ४५ ४५ 

िपुारची सापके्ष आर्द्ाता (%) 
४० ४२ ४० ३८ ३८ 

वा-याचा वेग (दकमी / तास) 
२ २ २ २ २ 

वा-याची दिशा 
७५ १२२ १९७ २०२ १९१ 



बटाटा कां ि जनर्माती रब्बी हांगामातील बटाटा मध्य ेिजमनीतील ओलावा व जपकाच्या अवस्था नसुार ओजलत कराव.े  

उन्हाळी 

भुईमगू 

वाढ वळेेवर परेणी केलले्ह्या उन्हाळी भुईमूग जपकात साधारणतः ६ त े७ आठवडे पयतं आांतर मशागत करून शते 

भसुभशुीत ठेवाव,े त्याकररता ३ वळेा डवरणी आजण आवश्यकतनेसुार 2-३ वळेा ननांिणी करावी. 

ओलीतववे्सस्थापन साठी िजमनीच्या मगिरुाप्रमाण े यथायोग्य अांतरान े एकां िर १५-१७ पाण्याच्या पाळ्या 

लागतील. पेरणीनांतर लगेच ओलीत कराव.े सांपणूा उगवण झाल्ह्यानांतर पीक फुलावर येईपयतं पाण्याचा ताण 

द्यावा. 

उन्हाळी 

सयुाफुल 

वाढ वळेेवर पेरणी केलले्ह्या उन्हाळी सयुाफुल जपकात आांतर मशागत करून शते भसुभशुीत ठेवाव,े त्याकररता ३ वळेा 

डवरणी आजण आवश्यकतनेसुार 2-३ वळेा ननांिणी करून जपक ४५ दिवसाच ेहोईपयतंतण जवरजहत ठेवाव.े 

ओलीत ववे्सस्थापनासाठी जपकाला उगवणीच्या वळेी, कळी,फुलोरा, िाणभेरण ेव पररपक्वहोण्याच्या अवस्था 

मध्य ेओलीत कराव.े पीक फुलोयाात असताांना तिुार नसांचन करू नय.े 

उन्हाळी तीळ पेरणी उन्हाळी तीळ जपकाची पेरणी आटोपली असल्ह्यास जपकास आवश्यकते नसुार पेरणीनांतर ताबडतोब व नांतर 

िजमनीच्या मगिरुाप्रमाण ेयथा योग्य १२-१५ दिवसाांनी ओलीत करावे. ओलीत करताांना पाणी साचणार नाही 

याची िक्षता घ्यावी. जपकास रासायजनक खताांची मात्रा उरलले्ह्या नत्राचा िसुरा हप्ता ( १२.५ दक./ ह.े ) 

पेरणीनांतर ३० दिवसाांनी द्यावा.  

काांिा लागवड काांिा जपकातील फुलदकडी व िाांभळा करपाच्या एकजत्रत जनयांत्रणासाठी डायजमथोएट ३० ईसी १५ जमली ककां वा 

लॅम्ब्डा सायहॅलोथ्रीन ५ ई.सी ६ जमली ककां वा दक्वनॉलफॉस २५ ईसी २४ जम.ली प्रजत १० जलटर पाण्यात जमसळून 

आलटून पलटून फवारण्या घ्याव्यात. त्याच बरोबर डायथने M-45, ०.३% ह ेबरुशीनाशक + जस्टकरचा वापर 

करावा. 

टरबिू 
 

 लागवड  

टरबिू जपकाच ेजनयोिन असल्ह्यास दकमान तापमानात वाढ होताच सुधाररत वाण सगुरबबेी, अकाा माजणक, 

पसुा बेिाणा यापकैी जनवड करून रांि सारी वरांबा पद्धतीन ेलागवड करावी. 

फळझाडे वाढ पपईची लागवड फेब्रवारी अखेर पयतं पणुा करावी. लागवडीसाठी को-७, कुगा हनी्,ु पुसा 

डेजलजसअस, सनराईि सोलो, अकाा प्रभात या उभयनलांगी िाती वापराव्यात.  

सांत्रा / मौसांबी / डानळांब बागते पक्व झालले्ह्या फळाांची तोडणी करावी. 

चार जपक  लागवड  िनावराांना चा-यासाठी, पाण्याच्या उपलब्धतनेसुार एकिल वगीय (मका, ओट) व जव्सििल वगीय (लसनु, 

बरसीम) घासाची परेणी करावी.  

पश/ुिनावरे  िनावरामध्य े लाळयाकुधा रोगाच्या जनयांत्रणासाठी प्रजतबांधनात्मक लसीकरण करून घाव े तसचे शळे्या-

मेंढ्यामध्य ेबळुकाांडी प्रजतबांधनात्मक लसीकरण करून घाव.े 

सिर कृजि सल्ह् ला पजत्रका डॉ पांिाबराव िशेमखु कृजि जवद्यापीठ, अकोला यथेील ग्रामीण कृजि मौसम सवेा योिनतेील तज्ञ सजमतीच् या जशफारशीवरून 

तयार करून, नानािी िखेमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्ह्प कायाालय, मुांबई यथेनू प्रसाररत करण्यात आललेी आहे. 

 


