
हवामानाचा 

इशारा 

जिल्ह्यात 13 ते १६ माचच पर्यतं हवामान कोरडे राहील तसचे १७ त े१८ माचच रोिी हलक्र्या स्वरुपात पाऊस पडण्र्याची शक्र्यता 

आहे.  

जपकाांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल्ह् ला 

 

उन्हाळी मगु 

 

पेरणी 

 

उन्हाळी मगूाची परेणी माचचचा दसुरा आठवडा पर्यतं करता र्यईेल, पेरणी रुांद वरांबा सरी पद्धतीन े तुिार 

ससांचनाखाली करावी. र्या साठी वाण पसुा वशैाखी र्या िातींच ेहके्टरी १२-१५ ककलो जबर्याण्र्यास ट्रार्यकाडेमाच ५ 

ग्रमॅ, रार्यझोजबर्याम २५ ग्रमॅ, पी.एस.बी.     २५ ग्रमॅ प्रती ककलो र्या िीवाण ूसांवर्चनाची बीिप्रकिर्या करून परेणी 

करावी.   

गहू दाणा भरण े शतेकरी बांर्नूी गहु जपकाची काढणी करावी व तर्यार झालेला माल सरुजित ठठकाणी साठवणकू करावी. 

हरभरा 

वाढ उजशरा परेणी केलले्ह्र्या हरभरा जपकाची काढणी करावी व तर्यार झाललेा माल सुरजित ठठकाणी साठवणूक 

करावी.  

उन्हाळी तीळ 

पेरणी उन्हाळी तीळ जपकास आवश्र्यके्तेनसुार २-३ कोळपण्र्या / सनांदण / खरुपण्र्या दवेनु जतळाच ेपीक एक मजहन्र्याच े

होईपर्यतं तणमकु्ते ठेवाव.े उन्हाळी जपकास आवश्र्यके्तेनसुार पेरणीपवूी व पेरणीनांतर िजमनीच्र्या मगदरुाप्रमाण े

१० त े१५ कदवसाांनी ओजलत करावे. ओजलत करताांना पाणी साचनू राहणार नाही र्याची दिता घ्र्यावी उरलले्ह्र्या 

नत्राचा दसुरा हप्ता (१२.५ कक./ ह.े) पेरणीनांतर ३० कदवसाांनी घावा.  

उन्हाळी 

भुईमगु 

वाढ उन्हाळी भईुमगू जपकास आऱ्र्या सटुण्र्यापवूी डवऱ्र्याच्र्या िानकूळास दोरी बाांर्नू मातीची भर द्यावी. 

करडई काढणी करडई जपकाची काढणी करावी व तर्यार झालेला माल सरुजित ठठकाणी साठवणकू करावी. 

जमरची 
फुल पाांढऱ्र्या माशीच्र्या जनर्यांत्रासाठी पार्यरीप्रॉक्झीफेन ५ टके्क + फेनप्रोपथ्रीन ३० टके्क ३.५ जम.ली प्रती १० जलटर 

पाण्र्यात जमसळून फवारणी करावी. 

भािीपाला 

वाढ जशफारशीनसुार उन्हाळी भेंडीची लागवड फेब्रवुारी मजहन्र्या पर्यतं करावी, कठरता सरु्ाठरत िाती मध्र्य ेअकोला 

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

वाफ्र्यामध्र्य ेउन्हाळी जपकास     ४५ * ३० सें.मीं अांतरावर बी टोकाव ेव जपकाच्र्या गरिनेसुार १०-१२ कदवसाांनी 

नानािी देशमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्ह्प, 

 

डॉ पांिाबराव दशेमखु कृिी जवद्यापीठ, अकोला भारत मौसम जवभाग  

 

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

अमरावती कृिी हवामान सल्ह्ला                                                                                                  शुिवार कदनाांक – १३.०३.२०२० 

 

हवामान घटक 

हवामान अांदाि  

(कदनाांक १४ त े१८ माचच २०२०) 

कदनाांक १४/०३ १५/०३ १६/०३ १७/०३ १८/०३ 

पाऊस (जममी) ० ० ० १ १  

कमाल तापमान (अां.स.े) ३३ ३३ ३४ ३५ ३५ 

ककमान तापमान (अां.स.े) १९ १९ १९ २१ २० 

ढग जस्थती (आकाश) 
स्वच्छ अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ 

सकाळची सापिे आर्द्चता 

(%) 

६० ५८ ५८ ५५ ५५ 

दपुारची सापिे आर्द्चता (%) 
३३ ३८ ३५ ३५ ३३ 

वा-र्याचा वेग (ककमी / तास) 
३ ३ ३ ३ ३ 

वा-र्याची कदशा 
२४३ ७९ ५६ ७९ १७१ 



पाण्र्याच्र्या पाळ्र्या द्याव्या. वलेवगीर्य भािीपाला जपकावर भुरी रोगाची सरुवात कदसताच ५ जम.ली जडनोकॅप ( 

कॅराथने ) प्रती १० जलटर पाण्र्यात जमसळून फवारणी करावी. 

उन्हाळी 

सरु्यचफुल 

वाढ उन्हाळी सरु्यचफुल जपकात आांतर मशागत करून शते भसुभशुीत ठेवावे, त्र्याकठरता ३ वळेा डवरणी आजण 

आवश्र्यकतनेसुार २-३ वळेा सनांदणी करून जपक ४५ कदवसाच ेहोईपर्यतं तण जवरजहत ठेवावे.  

काांदा 

लागवड काांदा जपकावर फुल ककडे रोगचा प्रादभुाचव लिात घेऊन किनॉलफॉस २५ टके्क १२ जम.ली १० जलटर पाणी र्या 

प्रमाणात घेऊन फवारणी करावी. काांद्यावर करप्र्याचा प्रादभुाचव आढळल्ह्र्यास मन्कोझबे ७५ टके्क डब्ल ूई २५ ग्रमॅ 

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

खरबिू 
लागवड पेरणीनांतर िजमनीच्र्या मगदरुाप्रमाण े१० त े१५ कदवसाांनी ओजलत कराव.े ओजलत करताांना पाणी साचनू राहणार 

नाही र्याची दिता घ्र्यावी. 

फळझाडे 

(सांत्रा) 

वाढ / फुलोरा सांत्रा झाडावर अांजबर्या बहाराची फळे वाटण्र्या एवढी झाल्ह्र्यावर झाडाांना वर्या नसुार नत्र खताची मात्रा घावी. 

१० विच ककां वा त्र्यापिेा िास्त वर्याच ेझाडाांना ५०० ग्रमॅ नत्र (१.२५० ककलो र्यठुरर्या ) दऊेन ओलीत कराव.े खत े

झाडाच ेबुांध्र्यािवळ न दतेा दपुारी १२ वा. झाडाची सावली पडते त्र्या भागात बाांगडी पद्धतीन ेघावीत. ५ वि े

पर्यतंच्र्या सांत्रा, मोसांबी फळझाडाांच्र्या आळ्र्यात पाला-पाचोळ्र्याच ेिाड आच्छादन कराव.े ठठबक ककां वा मटका 

पद्धतीन ेपाणी घाव.े 

सांत्रा ज्र्या झाडाांवर आपण मृग बहार घऊे इजच्छतो त्र्या झाडावरील फळे िास्तीत िास्त २५ त े३० माचच पर्यतं 

झाडावरून पणूचपण ेकाढून टाकावीत व ताबडतोब बागलेा पाणी द्याव ेनाहीतर झाडाांना पाण्र्याचा ताण बसतो व 

वाढीवर जवपरीत पठरणाम पडतो. तसचे फळे तोडल्ह्र्यावर झाडावर र्यणेारी सल व वाळलले्ह्र्या फाांद्या काढून 

टाकाव्यात व झाडावर एक टक्का बाजव्हस्टीन र्या बरुशीनाशकाची फवारणी करावी. 

आांबा मोहोरावर तुडतडूर्याांचा िास्त प्रमाणात प्रमाणात प्रादभुाचव असेल व रासार्यजनक ककटकनाशकाांच्र्या 

फवारणीची फारच आवश्र्यकता असेल तर बपुोफेझीन २५ टके्क प्रवाही १० जम.ली, डेल्ह्टामथे्रीन २.८ टके्क प्रवाही 

५ जम.ली, इजमडाक्लोजप्रड १७.८ टके्क प्रवाही ४ जम.ली, जमथाईल जडमटेौन २५ टके्क प्रवाही १० जम.ली ककां वा 

डार्यमथेोएट ३० टके्क प्रवाही १६.५ जम.ली र्यापैकी कोणत्र्याही एका कीटकनाशकाची १० जलटर पाण्र्यात जमसळून 

फवारणी करावी. 

चारा जपक  

पेरणी हार्यड्रोपोजनक्स पद्धतीन े चाराजनर्मचती: हार्यड्रोपोजनक्स चारा अत्र्यांत पौजिक असतो. र्यामध्र्य े प्रजथन,े 

सकू्ष्मअन्नर्द्व्य,े िीवनसत्वाच ेप्रमाण भरपूर असत.े र्या तांत्रान ेकमी कालावर्ीत चाांगल्ह्र्या दिाचचा जहरवागार सकस 

चारा िनावराांच्र्या आहारात दतेा र्यतेो. हार्यड्रोपोजनक्स पद्धतीन ेफक्ते १५ कदवसात मक्र्यापासनू पोिक चारा 

जनर्मचती करता र्यते.े हार्यड्रोपोजनक्स पद्धतीमध्र्य ेमाती जवना मका, बािरी र्या तणृर्ान्र्य े जपकाांची वाढ करून 

पोिक चारा जनर्मचती करता र्यते.े हा चारा कमी खचाचत, कमी पाण्र्यात व कमी वळेेत उत्पाकदत करता र्यतेो. 

पश ुव िनावरे  गुराांच ेतोंडखुरी,पार्यखरुी रोगापासनू रिण करण्र्याकठरता पशवुैर्कीर्य अजर्काऱ्र्याचा सल्ह्ला घ्र्यावा. 

सदर कृजि सल्ह् ला पजत्रका डॉ पांिाबराव दशेमखु कृजि जवद्यापीठ, अकोला र्यथेील ग्रामीण कृजि मौसम सवेा र्योिनतेील तज्ञ सजमतीच् र्या जशफारशीवरून 

तर्यार करून, नानािी दखेमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्ह्प कार्याचलर्य, मुांबई र्यथेनू प्रसाठरत करण्र्यात आललेी आहे. 

 


