
हवामानाचा 

इशारा 

पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहील.  

पपकाांचे नाव अवस् था कृपि हवामान सल् ला 

 

उन्हाळी मगु 

 

पेरणी 

 

उन्हाळी मगूाची परेणी माचचचा िसुरा आठवडा पर्यतं करता र्यईेल, पेरणी रांि वरांबा सरी पद्धतीन े तुिार 

ससांचनाखाली करावी. र्या साठी वाण पसुा वशैाखी र्या जातींच ेहके्टरी १२-१५ दकलो पबर्याण्र्यास ट्रार्यकाडेमाच ५ 

ग्रमॅ, रार्यझोपबर्याम २५ ग्रमॅ, पी.एस.बी.     २५ ग्रमॅ प्रती दकलो र्या जीवाण ूसांवर्चनाची बीजप्रदिर्या करून परेणी 

करावी.   

गहू िाणा भरण े शतेकरी बांर्नूी गहु पपकाला पपकाच्र्या आवशक्र्यता नसुार ओपलताची वेवस्था करावी.  

हरभरा वाढ हरभरा पपकाची काढणी करावी व तर्यार झालेला माल सरुपित ठठकाणी साठवणकू करावी.  

उन्हाळी तीळ पेरणी उन्हाळी तीळ पपकास उरलले्र्या नत्राचा िसुरा हप्ता (१२.५ दक./ हे.) पेरणीनांतर ३० दिवसाांनी घावा.  

उन्हाळी 

भुईमगु 

वाढ उन्हाळी भईुमगू पपकात सार्ारणतः ६ त े७ आठवडे पर्यतं आांतर मशागत करून शते भसुभशुीत ठेवाव,े त्र्याकठरता 

३ वळेा डवरणी आपण आवश्र्यकतनेसुार २-३ वळेा सनांिणी करावी.  

करडई काढणी करडई पपकाची काढणी करावी व तर्यार झालेला माल सरुपित ठठकाणी साठवणकू करावी. 

पमरची 
फुल पमरची पपकावरील पाांढऱ्र्या माशीच्र्या पनर्यांत्रासाठी पार्यरीप्रॉक्झीफेन ५ टके्क + फेनप्रोपथ्रीन ३० टके्क ३.५ पम.ली 

प्रती १० पलटर पाण्र्यात पमसळून फवारणी करावी. 

भाजीपाला 

वाढ पशफारशीनसुार उन्हाळी भेंडीची लागवड फेब्रवुारी मपहन्र्या पर्यतं करावी, कठरता सरु्ाठरत जाती मध्र्य ेअकोला 

बहार, अकच  अनापमका, पसुा मखमली, परभणी िाांती, पसुा अ-४ र्या वाणाांचा वापर करावा. लागवड सपाट 

वाफ्र्यामध्र्य ेउन्हाळी पपकास     ४५ * ३० सें.मीं अांतरावर बी टोकाव ेव पपकाच्र्या गरजनेसुार १०-१२ दिवसाांनी 

पाण्र्याच्र्या पाळ्र्या द्याव्या. गावर, चवळी, काकडी, िरु्ीभोपळा, िोडका, कारली, ढेमस,े पालक, मथेी आपण 

कोसथांबीर र्याांची लागवड करावी. उन्हाळी पमरची, वाांग ेव टमाटे च्र्या ४ त े६ आठवड्या वर्याच ेरोपाांची लागवड 

करावी.  

उन्हाळी 

सरु्यचफुल 

वाढ उन्हाळी सरु्यचफुल पपकात आांतर मशागत करून शते भसुभशुीत ठेवावे, त्र्याकठरता ३ वळेा डवरणी आपण 

आवश्र्यकतनेसुार २-३ वळेा सनांिणी करून पपक ४५ दिवसाच ेहोईपर्यतं तण पवरपहत ठेवावे.  

नानाजी िेशमखु कृिी सांजीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पांजाबराव िशेमखु कृिी पवद्यापीठ, अकोला भारत मौसम पवभाग  

 

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

वाशीम कृिी हवामान सल्ला                                                                                                  शिुवार दिनाांक – ०६.०३.२०२० 

 

हवामान घटक 

हवामान अांिाज  

(दिनाांक ०७ माचच  त े११ माचच २०२०) 

दिनाांक ०७/०३ ०८/०३ ०९/०३ १०/०३ ११/०३ 

पाऊस (पममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तापमान (अां.स.े) ३३ ३२ ३३ ३२ ३२ 

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

ढग पस्थती (आकाश) 
स्वच्छ स्वच्छ अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ 

सकाळची सापिे आर्द्चता 

(%) 

५० ४५ ५० ६० ६० 

िपुारची सापिे आर्द्चता (%) 
20 20 20 ३० ३० 

वा-र्याचा वेग (दकमी / तास) 
 १२ ७ ९ ९ १० 

वा-र्याची दिशा 

२९० ७५ १२० १५० २९० 



काांिा 

लागवड काांिा पपकावर फुल दकडे चा प्रािभुाचव लिात घऊेन दिनॉलफॉस २५ टके्क १२ पम.ली १० पलटर पाणी र्या 

प्रमाणात घेऊन फवारणी करावी. काांद्यावर करप्र्याचा प्रािभुाचव आढळल्र्यास मन्कोझबे ७५ टके्क डब्ल ूई २५ ग्रमॅ 

+ सन्डोव्हीट पस्टकर १० पलटर पाणी र्या प्रमाणात घऊेन फवारणी करावी. 

खरबजू 

लागवड खरबजू पपकाच े पनर्योजन असल्र्यास िाांडाच्र्या काठान े लहान आळ्र्यामध्र्य े बी टोकून २-३ दकलो./ हे. पेरणी 

करावी, त्र्यासाठी सरु्ाठरत वाण हरा मर्,ु पसुा शरबती, पांजाब सनुहरी, अकाच राजहांस, अकाच जीत, पसुा मर्रुस 

व स्तापनक वाण र्यापकैी पनवड करून िाांडाचे काठान ेलहान आळ्र्यामध्र्ये 2 मी.* ६० सें.मी. अांतरावर बी टोकाव,े 

सांकरीत जातीकठरता २*१ पमटर अांतर ठेवाव.े 

फळझाडे (सांत्र 

/आांबा) 

वाढ / फुलोरा मगृ बहाराच्र्या सांत्रा फळाची काढणी आटोपावी. त्र्यानांतर बागसे हलके पाणी घाव.े वाळलले्र्या फाांद्या (सल) 

करवतीन ेकापाव्यात. कापलले्र्या भागावर बोडो मलम ( १ दकलो कळीचा चनुा + १ दकलो मोरचूि + १० पलटर 

पाणी ) लावावा. झाडावर १० ग्रमॅ १० पलटर पाण्र्यात पमसळून फावणी करावी. 

सांत्रा झाडावर अांपबर्या बहाराची फळे वाटण्र्या एवढी झाल्र्यावर झाडाांना वर्या नसुार नत्र खताची मात्रा घावी. 

१० विच ककां वा त्र्यापिेा जास्त वर्याच ेझाडाांना ५०० ग्रमॅ नत्र (१.२५० दकलो र्यठुरर्या ) िऊेन ओलीत कराव.े खत े

झाडाच ेबुांध्र्याजवळ न ितेा िपुारी १२ वा. झाडाची सावली पडत ेत्र्या भागात बाांगडी पद्धतीन ेघावीत. 

पश ुव जनावरे  जनावरामध्र्य े लाळर्याकुर्च रोगाच्र्या पनर्यांत्रणासाठी प्रपतबांर्नात्मक लसीकरण करून घावे तसचे शळे्र्या-

मेंढ्यामध्र्य ेबळुकाांडी प्रपतबांर्नात्मक लसीकरण करून घाव.े 

सिर कृपि सल् ला पपत्रका डॉ पांजाबराव िशेमखु कृपि पवद्यापीठ, अकोला र्यथेील ग्रामीण कृपि मौसम सवेा र्योजनतेील तज्ञ सपमतीच् र्या पशफारशीवरून 

तर्यार करून, नानाजी िखेमखु कृिी सांजीवनी प्रकल्प कार्याचलर्य, मुांबई र्यथेनू प्रसाठरत करण्र्यात आललेी आहे. 

 


