
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान खात्याच्या अदंाजानसुार ववदर्ाात ददनाकं २९ माचा त े०१ माचा रोजी दरम्यान काही तुरळक ठिकाणी ववजाचं्या कडकडाट 

व गारपीटसह  हलक्या त ेमध्यम  स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आह ेव पुढील तीन ददवस हवामान कोरडे राहील. अशा 

पठरवस्ितीमध्य ेशतेकयाांनी घ्यावयाची काळजी- १. पक्व झाललेी वपके ज्वारी, हरर्रा, गहू, करडई इत्यादींची काढणी करून घावी. 

२.काढणी झालले्या वपकाचंी मळणी करून सरुक्षीत ठिकाणी सािवणकू करावी. ३.मळणी करण ेशक्य नसल्यास काढललेी वपके 

पावसापासनू सरंक्षण होण्याच्या दषु्टीन ेयोयरयरीत्या झाकून िेवावीत. 

वपकाचंे नाव अवस् िा कृवि हवामान सल् ला 

 

कपाशी 

 

पात्या / बोंड 

 

उपटलले्या पराठ्याच ेढीग शतेात न िेवता वचेनू घावते त्याचा कुटीमशीन यतं्राद्वारे कुट तयार करून त्याचा 

वापर कंपोस्ट तयार करण्यासािी करावा म्हणज ेत्यामध्य ेअसलले्या दकडींच्या सपु्त अवस्िाचंा नाश होईल तसचे 

शते खोल नागंरणी करून तयार कराव.े    

गहू 

वाढ गहु वपकाला वपकाच्या आवशक्यतनेसुार ओवलताची वेवस्िा करावी. वळेेवर पेरणी केलले्या कोरडवाहू वपक 

पक्व होताच त्याची कापणी करावी, शतेावर योयरय जागवेर गंजी लावावी. मळणी यतं्रान ेमळणी करतानंा दाण े

फुटणार नाहीत याची काळजी घावी.  

हरर्रा 

वाढ शतेकरी बधंनूी आपल्या कडील स्िावनक हवामान पाहून वळेेवर परेणी केलले्या हरर्रा वपक पक्व झाल ेअसल्यास 

त्याची कापणी करून मळणी करावी व तयार झाललेा माल सरुवक्षत ठिकाणी सािवणकू करावी. वपक दाण े

र्रण्याच्या अस्विते असल्यास पाण्याचा ताण पडू दवे ूनय.े  

उन्हाळी तीळ 
पेरणी वळेेवर पेरणी केलले्या उन्हाळी सयुाफुल वपकात आतंर मशागत करून शते र्सुर्शुीत िेवाव,े त्याकठरता ३ वळेा 

डवरणी आवण आवश्यकतनेसुार २-३ वळेा ननदंणी करून वपक ४५ ददवसाच ेहोईपयांत तण ववरवहत िेवावे.  

उन्हाळी 

र्ुईमगु 

वाढणी वळेेवर परेणी केलले्या उन्हाळी र्ईुमूग वपकात साधारणतः ६ त े७ आिवडे पयांत आतंर मशागत करून शते 

र्सुर्शुीत िेवाव,े त्याकठरता ३ वळेा डवरणी आवण आवश्यकतनेसुार २-३ वळेा ननदंणी करावी. 

ओलीतववे्सस्िापन सािी जवमनीच्या मगदरुाप्रमाण े यिायोयरय अतंरान े एकंदर १५-१७ पाण्याच्या पाळ्या 

लागतील. पेरणीनतंर लगचे ओलीत कराव.े 

करडई 

काढणी शतेकरी बधंनूी आपल्या कडील स्िावनक हवामान पाहून करडई वपकाची काढणी करावी व तयार झाललेा माल 

सरुवक्षत ठिकाणी सािवणकू करावी. 

नानाजी देशमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पंजाबराव दशेमखु कृिी ववद्यापीि, अकोला र्ारत मौसम ववर्ाग  

 

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

हवामान अदंाज  

(ददनाकं २९ फेब्रवुारी त े०४ माचा २०२०) 

ददनाकं २९/०२ ०१/०३ ०२/०३ ०३/०३ ०४/०३ 

पाऊस (वममी) ० ५ २ ० ० 

कमाल तापमान (अ.ंस.े) ३३ ३४ ३३ ३३ ३३ 

दकमान तापमान (अ.ंस.े) १७ १८ १९ १९ १८ 

ढग वस्िती (आकाश) 
स्वच्छ स्वच्छ                  स्वच्छ स्वच्छ                           स्वच्छ     

सकाळची सापके्ष आर्द्ाता 

(%) 
४० ५३ ५३ ४७ ३६ 

दपुारची सापके्ष आर्द्ाता (%) 
२५ २५ २९ ३२ २५ 

वा-याचा वेग (दकमी / तास) 
2 २ २ २ २ 

वा-याची ददशा 
११६ १५४ २०२ २०७ २८३ 



वमरची 
फुल वमरची वपकावरील पांढऱ्या माशीच्या वनयतं्रासािी पायरीप्रॉक्झीफेन ५ टके्क + फेनप्रोपथ्रीन ३० टके्क ३.५ वम.ली 

प्रती १० वलटर पाण्यात वमसळून फवारणी करावी. 

र्ाजीपाला 

वाढ वशफारशीनसुार उन्हाळी र्ेंडीची लागवड फेब्रवुारी मवहन्या पयांत करावी, कठरता सधुाठरत जाती मध्य ेअकोला 

बहार, अका  अनावमका, पसुा मखमली, परर्णी क्रातंी, पसुा अ-४ या वाणाचंा वापर करावा. लागवड सपाट 

वाफ्यामध्य ेउन्हाळी वपकास ४५ * ३० सें.मीं अतंरावर बी टोकाव ेव वपकाच्या गरजनेसुार ८-१० ददवसानंी 

पाण्याच्या पाळ्या द्याव्या. गावर, चवळी, काकडी, दधुीर्ोपळा, दोडका, कारली, ढेमस,े पालक, मिेी आवण 

कोनिबंीर याचंी लागवड करावी. उन्हाळी वमरची, वागं ेव टमाटे च्या ४ त े६ आिवड्या वयाच ेरोपाचंी लागवड 

करावी.  

उन्हाळी 

सयुाफुल 

वाढ वळेेवर पेरणी केलले्या उन्हाळी सयुाफुल वपकात आतंर मशागत करून शते र्सुर्शुीत िेवाव,े त्याकठरता ३ वळेा 

डवरणी आवण आवश्यकतनेसुार २-३ वळेा ननदंणी करून वपक ४५ ददवसाच ेहोईपयांत तण ववरवहत िेवावे.  

कांदा 

लागवड कांदा वपकातील फुलदकडी व जांर्ळा करपाच्या एकवत्रत वनयतं्रणासािी डायवमिोएट ३० ईसी १५ वमली ककंवा 

लॅम््डा सायहॅलोथ्रीन ५ ई.सी ६ वमली ककंवा दक्वनॉलफॉस २५ ईसी २४ वम.ली प्रवत १० वलटर पाण्यात वमसळून 

आलटून पलटून फवारण्या घ्याव्यात. त्याच बरोबर डायिने एम-४५, ०.३% ह ेबरुशीनाशक + वस्टकरचा वापर 

करावा. 

खरबजू 

लागवड खरबजू वपकाच े वनयोजन असल्यास दाडंाच्या कािान ेलहान आळ्यामध्य ेबी टोकून २-३ दकलो./ ह.े पेरणी 

करावी, त्यासािी सधुाठरत वाण हरा मधु, पसुा शरबती, पजंाब सनुहरी, अकाा राजहसं, अकाा जीत, पसुा मधुरस 

व स्तावनक वाण यापकैी वनवड करून दाडंाच ेकािान ेलहान आळ्यामध्य े2 मी.* ६० सें. मी.अतंरावर बी 

टोकाव,े सकंरीत जातीकठरता २*१ वमटर अतंर िेवावे. 

फळझाडे (सतं्र 

/आबंा) 

वाढ / फुलोरा सतं्रावरील दकडीच्या वनयतं्रणासािी दकडीचा प्रादरु्ााव ददसताच प्रती १० वलटर पाण्यात वमसळून खालील 

दकटकनाशकाचंी फवारणी करावी. आवश्कत ेनसुार दसुरी फवारणी १० ददवसाच्या अतंरान ेकरावी.  

 मावा: माव्याच्या वनयतं्रणासािी डायमिेोएट ३० ई सी १३ वम.ली. ककंवा वमविल वडमटेोन २५ टके्क प्रवाही 

८ वम. ली ककंवा क्लोरपायरीफॉस २० टके्क , १०-२० वम.ली ची फवारणी करावी. 

 कोळी: डायकोफॉल १८.५ वम.ली ची फवारणी करावी. 

 वपठ्या ढेकुण: व्सहटीसवेलयम लेकॉनी १.१५ टके्क र्ुक्ती ५० ग्रमॅ ची फवारणी करावी.  

आबंा मोहोरवरील र्रुी रोगाच ेवनयतं्रणासािी हके्षाकोनाज़ोल ५ टके्क एससी १० मी.ली ककंवा पनेकोनाज़ोल 

१० टके्क ईसी ५ मी.ली ककंवा गंधक ८० टके्क ड्ल ूपी ३० ग्रमॅ प्रवत १० वलटर पाण्यात वमसळून फवारणी 

करावी. 

पश ुव जनावरे  जनावरामध्य े लाळयाकुधा रोगाच्या वनयतं्रणासािी प्रवतबधंनात्मक लसीकरण करून घाव े तसचे शळे्या-

मेंढ्यामध्य ेबळुकाडंी प्रवतबधंनात्मक लसीकरण करून घाव.े 

सदर कृवि सल् ला पवत्रका डॉ पजंाबराव दशेमखु कृवि ववद्यापीि, अकोला यिेील ग्रामीण कृवि मौसम सवेा योजनतेील तज्ञ सवमतीच् या वशफारशीवरून 

तयार करून, नानाजी दखेमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्प कायाालय, मुबंई यिेनू प्रसाठरत करण्यात आललेी आहे. 

 


