
हवामानाचा इशारा पुढील आठवड्यात जिल्यात जिनाक ०६ िून ते १० िून परं्यत काही जठकाणी हलका स्वरूपाचा पाऊस 

होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे शेतकरी बंधूनी आपल्याकडील स्ताजनक वातावरणचे अंिाि घेऊन 

शेतकामाचे जनर्योिन करावे. 

जपकांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

सवव जपक  वाढ मौसमी पाऊसाची सुरवात झाल्र्यावर सलग िोन ते तीन जिवसात पेरणीला र्योग्य ७५ 

मी.मी -१०० मी.मी पाऊस झाल्र्याजशवार्य पेरणीची घाई करू नरे्य. उन्हाळी सवव 

जपकांची व पालेभाज्ांची कापणी व मळणी करावी व अचानक रे्यणाऱ्र्या वािळी 

वाऱ्र्यासह हलका / मध्यम पाऊसा पासून सुरजित जठकाणी साठवणूक करावी. शेताची 

पुढील जपक जनर्योिानुसार ताबडतोब मशागत करून शेत पेरणीसाठी तर्यार ठेवावे 

तसेच पावसाचे पाणी िागेवरच मुरण्याकररता शेताची पेरणीपूवव मशागत समतल 

(कंटूर) रेिेला समांतर जकंवा मुख्य उतरला आडवी करावी. पेरणीपुवी िैजवक खते 

तसेस बुरशीनाशकांची उपलब्दता करून घावी. पेरणीपुवी जबर्याण्यास अझोटोबक्टर 

२५ ग्राम/जकलो, रार्यझोजबर्यम २५ ग्राम/जकलो, पीएसबी २५ ग्राम/जकलो, टर ार्यकोडमं ४ 

ग्राम/जकलो, थार्यरम + काबेंिेससीम २+१ ग्राम/जकलो, र्या प्रमाणात बीि प्रजिर्या 

करावी. 

उन्हाळी कापणी उन्हाळी भुईमूग, सुर्यवफुल व तीळ जपक कापणी करुन वाळू द्यावा व चांगला 

वाळल्यानंतर मळणी करुन सुरजित जठकाणी साठवणूक करावी. 

 

सोर्यबीन 

शेत तर्यार 

करणे 

मागील िोन जिवसात झालेल्र्या पाउसाचा फार्यिा घेत पुढील जपक जनर्योिानुसार 

ताबडतोब मशागत करून शेत पेरणीसाठी तर्यार ठेवावे व सोर्याबीन जबर्याणे उपलब्ध 

करून ठेवावे, शक्य असल्रे्यस स्वतः िवळचे घरचे चांगल्र्या ििावचे सोर्याबीन 

जबर्याणे पेरणीसाठी वापरावे तसेच प्रमाजणत नसलेल्र्या जबर्याण्याच्या बाबतीत, उगवण 

नानािी िेशमुख कृिी संिीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पंिाबराव िेशमुख कृिी जवद्यापीठ, अकोला भारत मौसम जवभाग  

 

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

अकोला  कृजि हवामान सल्ला                                                                                  शुक्रवार, जिनांक – ५.६.२०२० 
 

हवामान घटक 

हवामान अंिाि  

(जिनांक ०६ िून २०२० ते १० िून २०२०) 

जिनांक ०६/०६ ०७/०६ ०८/०६ ०९/०६ १०/०६ 

पाऊस (जममी) १ १ १ ० ० 

कमाल तापमान 

(अं.से.) 
३४ ३५ ३५ ३४ ३४ 

जकमान तापमान 

(अं.से.) 

२३ २३ २३ २४ २४ 

ढग स्स्थती 

(आकाश) 
अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 

सकाळची 

सापेि आर्द्वता 

(%) 

८० ८० ७५ ७५ ७० 

िुपारची सापेि 

आर्द्वता (%) 

५० ४५ ४५ ४५ ४५ 

वा-र्याचा वेग 

(जकमी / तास) 

४ ४ ४ ५ ५ 

वा-र्याची जिशा 
२६० २६० ३२० ३४० ३४० 
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शस्ि आवश्र्य तपासून पाहावी आजण त्यानुसार प्रती हेक्टर जबर्याणे पेरणीसाठी 

वापरावे. पेरणीपुवी िैजवक खते तसेस बुरशीनाशकांची बीिप्रजिर्या अवश्र्य करावी.  

कपाशी शेत तर्यार 

करणे 

मागील िोन जिवसात झालेल्र्या पाउसाचा फार्यिा घेत पुढील जपक जनर्योिानुसार 

ताबडतोब मशागत करून शेत पेरणीसाठी तर्यार ठेवावे व र्या विी कपाशी पेरणीसाठी 

जनर्योिन असल्र्यास िेशी सुधाररत वाण एकेए -५, एकेए-७, एकेए -८ साठी जबर्यण्याचे 

हेक्टरी प्रमाण १२ ते १५ जकलो वापरावे व त्यासाठी मध्यम भारी िजमनी कररता ६० 

से.मी × १५ से.मी अंतर ढेवावे व अमेररकन सुधाररत िातीमधे्य एकेएच- ०८१ (६० से. 

मी × ३० से. मी अंतर ढेवावे, र्यासाठी जबर्याण्याचे हेक्टरी प्रमाण १० ते १२ जकलो वापरावे 

), एकेएच- ०९-५ (सुवणाव, शुबरा), पीकेव्ही - रित, एकेएच - ८८२८ वाण वापरावे व 

त्यासाठी लागवड अंतर मध्यम भारी िजमनीकररता ६० से.मी × १५ से.मी अंतर ढेवावे, 

६० से.मी × ३० से.मी अंतर ढेवावे अनुिमे र्या प्रमाणे ढेवावे, र्यासाठी जबर्याण्याचे हेक्टरी 

प्रमाण १० ते १२ जकलो वापरावे. िेशी संकरीत िात पीकेव्ही-डीएच-१ व पीकेव्ही सुवणाव 

वाणसाठी लागवड अंतर ६० × ४५ से. मी ढेवावे व जबर्याण्याचे हेक्टरी प्रमाण ३.० ते 

३.५ जकलो वापरावे. खरीप जपकांच्या सुधाररत (सरळ) िातीचे जबर्याणे जमळवावे. 

संकरीत वाणांच्या तुलनेत सरळ वाणांच्या लागवडीचा खचव कमी व जनव्वळ नफा िास्त 

रे्यतो. पुढील जपक जनर्योिामधे्य र्या वाणांचे ५० टके्क जकंवा त्यापेिा िास्त िवळचे 

जबर्याणे पेरणी कररता र्या विावच्या उत्पािनातून राखून ठेवण्याकररता जनर्योिन करावे. 

मध्यम, खोल व उथळ िजमनीत कपाशीची धूळ पेरणी िूनच्या पजहल्र्या आठवड्यात 

पावसाचा अंिाि घेऊन करावी.  

कोरडवाहुत सलग जपकाऐविी खालील आंतर जपके घ्यावीत.  

कपाशी : ज्वारी : तूर : ज्वारी ( ६:१:२:१ ओळी)  /    सोर्याबीन : ज्वारी : तूर : ज्वारी ( 

६:१:१:१ ओळी) /     सोर्याबीन : तूर (२:१ जकंवा ४:२ जकंवा ५:१ ओळी ) /  कपाशी : मुग 

जकंवा उडीि (१ : १ ओळी ) . 

तूर 

शेत तर्यार 

करणे 

तूर जपकाकरीता वाण जनवडतांना आपल्र्या कढील िमीन पाहून जनणवर्य घावा, त्यासाठी 

कमी कालावधीसाठी मध्यम िजमनी कररता ( टीएटी -१०, आएसीपीएल ८७, एकेटी-

८८११), मध्यम कालावधीसाठी मध्यम ते भारी िजमनी कररता ( बीएसएमआर -७३६, 

जपकेजव तारा, बीएसएमआर -८५३), तसेच अजधक कालावधीसाठी भारी िजमनी 

कररता (आर्यसीपीऐल - ८७११९ (आशा) व सी – ११) वाणांची जनवड करावी व 

जबर्याण्याचे हेक्टरी प्रमाण १२ ते १५ जकलो वापरावे. 

मुग / उडीद 

 

 

 

मुग जपकासाठी जशफरास केलेल्र्या िाती मधे्य जपकेजव- ग्रीन गोल्ड, जपकेजव-मुग ८८०२ , जपकेजव-

एकेएम-४ आजण उडीि जपकासाठी वाण िसे जपकेजव- उडीि -१५, 

टीएरु्य -१, टीएरु्य -२ व जपडीकेजव ब्लाक गोल्ड (एकेरु्य -१०-१). 

भाजीपाला 

 जमरची, वांगी, टोमाटेची, पत्तागोबी व फुलगोबी र्या जपकांची ४ ते ६ आठवडे वर्यांचे 

रोपाची शेतात लागवड करावी. भेंडी, वाल, चवळी, कारली, ढेमसे, भोपळा, कोहळे, 

िोडके, व अर्द्क र्यांची लागवड करावी.  जनजशगंध र्या फूल जपकांची लागवड करावी. 

फळझाडे 

 

 

 

 

नजवन फळझाडांच्या सुधाररत िातीच्या कलमांची नोिंणी करून ठेवावे. 

लागवडीसाठी खोिलेले खडे्ड शेणखत ४-५ घमेले + जसंगल सुपर फॉसे्फट १ ते २ जकलो 

+ जमजथल पराथीर्यान भुकटी साधारण १०० ग्राम र्या जमश्रणाने भरून ठेवावेत. खडे्ड 

भरतांना मध्यभागी मातीचा उंचवटा करावा व मध्यभागी कडी रोवावी.  



संत्रा-मोसंबीचे झाडांना मृग बहाराकररता जिलेला ताण, पाऊस आल्र्यास हलके 

ओलीत िेऊन तोडावा जशफारजशनुसार व मातीपरीिण अहवालानुसार शेर्द्ीर्य व 

रासार्यजनक खते तसेच सूक्ष्म अन्नर्द्वे्य द्यावीत. 

आंजबर्या बहाराची फळे असलेल्र्या संत्रा झाडांना जनर्यजमत ओलीत करावे, रे्यत्या 

जिवसात वािळी वाऱ्र्यासह हलका ते मध्यम पाऊस होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे 

फळझाडाचे खोडास १ मीटर उंची परं्यत बोडोपेस्ट लावावी. ( १ जकलो मोरचूि -१ जकलो 

कळीचा चुना – १० जलटर पाणी व ५ जलटर गोमुत्र ). 

पशु / िनावरे  शेतकऱ्र्यांनी वािळी वाऱ्र्यासह हलका ते मध्यम पाऊस होण्याची शक्यता असल्र्यामुळे 

िनावरांना व पिांना सुरजित जठकाणी ठेवावे. िनावरांना पशुवैिकांचे सल्ल्र्या नुसार 

लसीकरण करावे. कोबंड्यांना वाढत्या तपमानापासून सांभाळण्या साठी कोबंड्यांची 

शेड पूवव – पस्श्चम असावी. र्यामुळे घरात हवा खेळती राहते. कोबंड्यांना प्रत्यि 

उन्हापासून संरिण जमळते. पोल्टर ी शेडच्या वर व जभंती पांढर्याव ( चुन्याने) रंगाने 

रंगवाव्यात. छतावर पाण्याचे फवारे लावावेत व छत झाकून ठेवावे, शेडमधे्य गिी 

टाळावी. आवश्र्यक तेवढर्या कोबंड्या ठेवाव्यात.  

सिर कृजि सल् ला पजत्रका डॉ पंिाबराव िेशमुख कृजि जवद्यापीठ, अकोला रे्यथील ग्रामीण कृजि मौसम सेवा र्योिनेतील तज्ञ सजमतीच् र्या 

जशफारशीवरून तर्यार करून प्रसाररत करण् र्यात आली असून नानािी िेखमुख कृिी संिीवनी प्रकल्प कार्यावलर्य मंुबई रे्यथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


