
हवामानाचा 

इशारा 

दिनाांक ९ व १० माचच रोजी जजल्यात काही ठिकाणी हलका स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आह ेव इतर रोजी हवामान 

कोरडे राहील.  

जपकाांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

उन्हाळी मगु पेरणी 

 

उन्हाळी मगूाची पेरणी माचचचा िसुरा आिवडा पयतं करता यईेल, परेणी रांि वरांबा सरी पद्धतीने तिुार 

ससांचनाखाली करावी. या सािी वाण पसुा वशैाखी या जातींच ेहेक्टरी १२-१५ दकलो जबयाण्यास ट्रायकाडेमाच 

५ ग्रमॅ, रायझोजबयाम २५ ग्रमॅ, पी.एस.बी.     २५ ग्रमॅ प्रती दकलो या जीवाण ूसांवर्चनाची बीजप्रदिया करून 

पेरणी करावी.   

हरभरा काढणी हरभरा जपकाची काढणी करावी व तयार झालेला माल सरुजित ठिकाणी सािवणकू करावी.  

गहू िाणा भरण े शतेकरी बांर्नूी गहु जपकाला जपकाच्या आवशक्यता नसुार ओजलताची वेवस्था करावी.  

उन्हाळी तीळ   पेरणी  उन्हाळी तीळ जपकास आवश्यके्तनसुार २-३ कोळपण्या /सनांिण /खरुपण्या िेवनु जतळाच ेपीक एक मजहन्याच े

होईपयतं तणमकु्त िेवाव.ेउन्हाळी जपकास आवश्यके्तनसुार परेणीपवूी व पेरणीनांतर जजमनीच्या मगिरुाप्रमाण े

१० त े१५ दिवसाांनी ओजलत कराव.ेओजलत करताांना पाणी साचनू राहणार नाही याची ििता घ्यावी उरलले्या 

नत्राचा िसुरा हप्ता (१२.५ दक./ ह.े) पेरणीनांतर ३० दिवसाांनी घावा.  

उन्हाळी 

भुईमगू 

वाढ उन्हाळी भईुमगू जपकास आऱ्या सटुण्यापवूी डवऱ्याच्या जानकूळास िोरी बाांर्नू मातीची भर र्ावी. 

उन्हाळी 

सयुचफुल 

वाढ उन्हाळी सयुचफुल जपकात आांतर मशागत करून शते भसुभशुीत िेवावे, त्याकठरता ३ वळेा डवरणी आजण 

आवश्यकतनेसुार २-३ वळेा सनांिणी करून जपक ४५ दिवसाच ेहोईपयतं तण जवरजहत िेवावे.  

उन्हाळी तीळ पेरणी उन्हाळी तीळ जपकास आवश्यके्तनसुार २-३ कोळपण्या /सनांिण /खरुपण्या िेवनु जतळाच ेपीक एक मजहन्याच े

होईपयतं तणमकु्त िेवाव.ेउन्हाळी जपकास आवश्यके्तनसुार परेणीपवूी व पेरणीनांतर जजमनीच्या मगिरुाप्रमाण े

१० त े१५ दिवसाांनी ओजलत कराव.ेओजलत करताांना पाणी साचनू राहणार नाही याची ििता घ्यावी उरलले्या 

नत्राचा िसुरा हप्ता (१२.५ दक./ ह.े) पेरणीनांतर ३० दिवसाांनी घावा.  

नानाजी िेशमखु कृिी सांजीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पांजाबराव िशेमखु कृिी जवद्यापीि, अकोला भारत मौसम जवभाग  

 

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

हवामान अांिाज  

(दिनाांक १० माचच त े१४  माचच  २०२०) 

दिनाांक १०/०३ ११/०३ १२/०३ १३/०३ १४/०३ 

पाऊस (जममी) १ १ ० ० ० 

कमाल तापमान (अां.स.े) ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ 

दकमान तापमान (अां.स.े) २१ १९ १७ १७ १८ 

ढग जस्थती (आकाश) 
पणूचतःढगाळ पणूचतःढगाळ पणूचतःढगाळ स्वच्छ पणूचतःढगाळ 

सकाळची सापिे आर्द्चता 

(%) 

५५ ६२ ६० ५८ ६५ 

िपुारची सापिे आर्द्चता (%) 
४० ४२ ४५ ४० ४२ 

वा-याचा वेग (दकमी / तास) 
४ ४ ४ ४ ४ 

वा-याची दिशा 
१३५ २९१ २८८ २८५ २८८ 



काांिा लागवड काांिा जपकावर फुल दकडे रोगचा प्रािभुाचव लिात घेऊन दिनॉलफॉस २५ टके्क १२ जम.ली १० जलटर पाणी या 

प्रमाणात घेऊन फवारणी करावी. काांद्यावर करप्याचा प्रािभुाचव आढळल्यास मन्कोझबे ७५ टके्क डब्ल ूई २५ ग्रमॅ 

+ सन्डोव्हीट जस्टकर १० जलटर पाणी या प्रमाणात घऊेन फवारणी करावी. 

जमरची 
 

 फुल  

जमरची जपकावरील पाांढऱ्या माशीच्या जनयांत्रासािी पायरीप्रॉक्झीफेन ५ टके्क + फेनप्रोपथ्रीन ३० टके्क ३.५ जम.ली 

प्रती १० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. 

भाजीपाला 

  

वाढ जशफारशीनसुार उन्हाळी भेंडीची लागवड फेब्रवुारी मजहन्या पयतं करावी, कठरता सरु्ाठरत जाती मध्य ेअकोला 

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

वाफ्यामध्य ेउन्हाळी जपकास     ४५ * ३० सें.मीं अांतरावर बी टोकाव ेव जपकाच्या गरजनेसुार १०-१२ दिवसाांनी 

पाण्याच्या पाळ्या द्याव्या. वलेवगीय भाजीपाला जपकावर भरुी रोगाची सुरवात दिसताच ५ जम.ली प्रती १० 

जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. 

खरबजू  लागवड  खरबजू जपकाच े जनयोजन असल्यास िाांडाच्या कािान ेलहान आळ्यामध्य ेबी टोकून २-३ दकलो./ ह.े पेरणी 

करावी, त्यासािी सरु्ाठरत वाण हरा मर्ु, पसुा शरबती, पांजाब सनुहरी, अकाच राजहांस, अकाच जीत, पसुा मर्ुरस 

व स्ताजनक वाण यापकैी जनवड करून िाांडाच ेकािान ेलहान आळ्यामध्य े2 मी.* ६० सें.मी. अांतरावर बी 

टोकाव,े सांकरीत जातीकठरता २*१ जमटर अांतर िेवावे. 

फळजपके सांत्र वाढ सांत्रा झाडावर अांजबया बहाराची फळे वाटण्या एवढी झाल्यावर झाडाांना वया नसुार नत्र खताची मात्रा घावी. 

१० विच ककां वा त्यापिेा जास्त वयाच ेझाडाांना ५०० ग्रमॅ नत्र (१.२५० दकलो यठुरया ) िऊेन ओलीत कराव.े 

खते झाडाचे बुांध्याजवळ न ितेा िपुारी १२ वा. झाडाची सावली पडत ेत्या भागात बाांगडी पद्धतीन ेघावीत. ५ 

विे पयतंच्या सांत्रा, मोसांबी फळझाडाांच्या आळ्यात पाला-पाचोळ्याचे जाड आच्छािन कराव.े ठिबक ककां वा 

मटका पद्धतीन ेपाणी घाव.े 

आांबा मोहोरावर डायमथेोएट ३० ग्राम १० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. यामळेु रसशोिण 

करणाऱ्या दकडी व भरुी रोगाचजेनयांत्रण होईल. 

पश/ुजनावरे  गुराांच ेतोंडखुरी,पायखरुी रोगापासनू रिण करण्याकठरता पशवुैर्कीय अजर्काऱ्याचा सल्ला घ्यावा. 

सिर कृजि सल् ला पजत्रका डॉ पांजाबराव िशेमखु कृजि जवद्यापीि, अकोला यथेील ग्रामीण कृजि मौसम सवेा योजनतेील तज्ञ सजमतीच् या जशफारशीवरून 

तयार करून, नानाजी िखेमखु कृिी सांजीवनी प्रकल्प कायाचलय, मुांबई यथेनू प्रसाठरत करण्यात आललेी आहे. 

 


