
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार ददनांक ०६-१० फेबु्रवारी २०२१ दरम्यान हवामान कोरडे राहील. 

दिकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

किाशी 
वेचणी वेचणी िूणण झाल्यावर दिकाची फरदड घेवू नये. दिकाचा हंगाम आता संिवून दकडग्रस्त बोडंासदहत 

िराटया जमा करून त्याचा शेंद्रीय खात करण्यासाठी उियोग करावा. 

तूर फुल वेळेवर िेरणी केलेले तूर दिक शेंगा िक्वता ते काढणीच्या अवस्थेत आहे, काढणीला आले असल्यास 

दिकाची काढणी करून माल तयार करावा व तयार झालेला सुकलेला मालची सुरदित दठकाणी 

साठवणूक करावी. 

हरभरा फुल उदशरा िेरणी झाले्यल्या हरभरा दिकाला दाणे भरण्याच्या अवस्थेमधे्य दिकाला िाण्याचा तण िडू देऊ 

नये. ओलीत करतेवेळी िाणी शेतात साचणार नाही याची काळजी घावी. 

हरभरा दिकाची िाहणी करावी व हरबरा दिकावर घाटे अळीचा प्रादुभाणव ददसताच घाटे अळीने आदथणक 

नुकसानाची ितळी (१-२ अळ्या प्रती ओळ दकंवा ५ टके्क दकडग्रस्त घाटे) िार केल्यास दनयंत्रणासाठी 

िदहली फवारणी ५ टके्क दनंबोळी अकण  दकंवा ३०० िीिीएम अझाडीरेक्टीन ५० दम.ली दकंवा १५०० 

िीिीएम अझाडीरेक्टीन २५ दम.ली दकंवा एच.ए.एन.दि.व्हि (१x१०९ दिओबी / प्रती १० लिटर पाण्यात 

लिसळून फवारणी करावी) ५०० एल.ई / हे. दकंवा क्विनॉिफॉस २५ टके्क ई.सी २० लि.िी प्रती १० लिटर 

पाण्यात लिसळून फवारणी करावी तसेच दुसरी फवारणी (िदहल्या फवारणीनंतर १५ ददवसांनी) 

इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टके्क एसजी ३ गॅ्रम दकंवा ईदथऑन ५० टके्क ईसी २५ लि.िी. दकंवा 

फ्ल्लु्यबेंडामाईड २० टके्क डबु्ल्यजी ५ लि.िी दकंवा क्लोरान्ट्र ोलनिीप्रोि १८.५ एस.सी. २.५ लि.िी प्रती १० 

लिटर पाण्यात लिसळून फवारणी करावी.  

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्ि, 

 

डॉ िंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यािीठ, अकोला भारत मौसम दवभाग  

 

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

अकोला  कृिी हवामान सल्ला                                                                                               शुक्रवार, दद. ०५ फेबु्रवारी २०२१ 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

( ददनांक ०६ ते १० फेबु्रवारी २०२१)) 

ददनांक  ०६/०२ ०७/०२ ०८/०२ ०९/०२ १०/०२ 

िाऊस (दममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तािमान (अं.से.) ३३.२ ३२.३ ३१.२ ३१.४ ३२.३ 

दकमान तािमान (अं.से.) १५.५ ११.९ ११.४ ११.८ १२.५ 

वा-याची ददशा 
५५ ५३ ५२ ५० ५१ 

सकाळची सािेि आद्रणता 

(%) 
२७ ३० २५ २५ २४ 

दुिारची सािेि आद्रणता 

(%) 
२ २ २ २ २ 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
१८० ८५ ८० ६० ८५ 

ढग व्हस्थती (आकाश) 
स्वच्छ    स्वच्छ    स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ 



गहू वाढ वेळेवर िेरलेल्या बागायती गिास िेरणीनंतर ६५ ते ७० ददवसांनी फुलोर अवस्थेत ओलीत करावे. 

उदशरा िेरणी झाले्यल्या बागायती गिास िेरणीनंतर ४५ ते ५० ददवसांनी कांडीअवस्थत ओलीत करावे. 

उन्हाळी 

दतळ     

िेरणी उन्हाळी दतळाची िेरणी फेबु्रवारीच्या दुसऱ्या आठवड्या ियंत दबयाणे ३ ते ४ दकलो व रासायदनक खत 

२५:२५:०० नत्र:सु्फरद:िालाश प्रती हेक्टर या प्रमाणे करावी. नत्राची मात्रा िेरणीवेळी अर्धी व िेरणीनंतर 

एका मदहन्ांनी अर्धी द्यावी.   िेरणीसाठी दशफारस केलेलं वाण ( एकेटी-१०१, दिकेिी-एनटी-११) चा 

समावेश करावा. 

उन्हाळी 

सुयणफुल 

िेरणी ओलिताचे िाणी उिलब्ध असल्यास उन्हाळी सुयणफुलाची िेरणी फेबु्रवारीच्या िदहल्या आठवड्या ियंत 

तुिार दसंचनाखाली करावी. 

उन्हाळी सुयणफुलाची उगवणीनंतर १०-१५ ददवसांनी दवरळणी करून एका दठकाणी एकच जोमदार 

रोिटे ठेवावे. दवरळणीस जास्त उशीर करू नये. दवरळणी योग्य वेळी केल्यामुळे हेक्टरी रोिांची अिेिीत 

संख्या राहून उत्पादन चांगले दमळते. ओलीत वेवस्थािनसाठी दिकाला उगवणीच्या अवस्थामधे्य ओलीत 

करावे. 

उन्हाळी 

भुईमुग 

िेरणी ओलिताचे िाणी उिलब्ध असल्यास उन्हाळी भुईमुगाची िेरणी थंडीचा अंमल कमी होण्यास सुरवात 

झाल्यावर म्हणजे फेबु्रवारी च्या िदहल्या आठवड्या ियंत रंद वाफा सरी िद्धतीने तुिार दसंचनाखाली 

करावी. िेरणीवेळी भुईमुगाला २५ दकलो नत्र (११० दकलो अमोदनयम सले्फट दकंवा ५५ दकलो युररया) 

आदण ५० दकलो सु्परद (३०० दकलो दसंगल सुिर फोसे्फट) प्रती हेक्टरी ध्यावे. जदमनीची माती िरीिण 

झाली असल्यास व अवश्यतेनुसार ३० दकलो िालाश सुद्धा िेरणीवेळेस ध्यावे. उन्हाळी हंगामात 

िेरणीिूवी िाण्याची िदहली िाळी द्यावी. वािसा आल्यानंतर िेरणी करून लगेच िाण्याची दुसरी िाळी 

द्यावी. िेरणीसाठी टीएजी-२४ वाणाची दनवड करावी, त्यासाठी दबयाणे हेक्टरी १२५ दकलो वािरावे. 

िेरणीिूवी दबयाण्यास बीज प्रदक्रयासाठी रायझोदबयम २५ गॅ्रम/दकलो, िीएसबी २५ गॅ्रम/दकलो, 

टर ायकोडमं ५ गॅ्रम/दकलो, या प्रमाणात बीज प्रदक्रया करावी. िेरणीनंतर शक्यतोवर खांडण्या िडणार 

नाही असे िाहावे िण असल्यास उगवणीनंतर ताबडतोब म्हणजे १० ददवसांच्या आत खांडण्या भराव्यात.  

करडी 

फुल/ दाणे 

भरणे 

करडई दिकात दाणे भरण्याच्या अवस्थेमधे्य ( िेरणीिासून ८० ददवसांनी ) दिकाला िाण्याचा तण िडू 

देऊ नये. ओलीत करतेवेळी िाणी शेतात साचणार नाही याची काळजी घावी. 

करडई दिकास ढगाळ वातावरणामुळे दिकावरील मावा दकडीचा प्रादुभाणव (३० टके्क प्रादुभाणवग्रस्त 

झाडे) ददसताच डायमीथोएट ३० टके्क प्रवाही १३ दम.ली १० दलटर पाण्यात लिसळून फवारणी करावी.      

भाजीिाला 

वाढ टरबूज दिकाचे दनयोजन असल्यास दकमान तािमानात वाढ होताच सुर्धाररत वाण सुगरबेबी, अकाण 

मादणक, िुसा बेदाणा यािैकी दनवड करून रंद सारी वरंबा िद्धतीने लागवड करावी. 

उन्हाळी हंगामात चवळी दिकाचे दनयोजन असल्यास िुसा ऋतूराज वाण जज्यामधे्य ४०-४५ ददवसात 

शेंगा काढणीला येतात. या जातीची झाडे बुटकी असून भरिूर शेंगा येतात. शेंगाचे उत्पादन हेक्टरी ८ ते 

८.५ तन ियंत दमळते. या वेदतररक्त वाण िुसा दो-फसली, िुसा फालु्गनी या जातीचे उत्पन्न हेक्टरी ९ टन 

ियंत दमळते.चवळीच्या सुर्धाररत जातीची लागवड कव्याणची असल्यास ४५ x ३० सें.मी दकंवा ६० x ४५ 

सें.मी अंतरावर सिाट वाफ्यात करावी.  

कांदा दिकाची िुनलाणगवड झालेल्या िेत्रात ओलीत वेवास्थािनसाठी दर ८-१२ ददवसांनी िाण्याच्या 

िाळ्या द्यावेत दकंवा दिकाच्या गरजेनुसार, हंगामानुसार जदमदनच्या मगदुरा प्रमाणे हा कालावर्धी कमी 

जास्त करावा. दिक स्वच्छ व दनरोगी राहण्यासाठी ३-४ दनंदन द्यावेत. 

उन्हाळी भेंडीची लागवड सारी वरंबा िद्धतीने १० ते १५ दकलो हेक्टरी दबयाणे ४५ x ३० सें. मी. अंतरावर 

जानेवारी-फेबु्रवारी मदहन्ात करावी त्यासाठी सुर्धाररत जाती मधे्य प्रगती (डॉ िंदेकृदव दवकदसत), अकाण 

अनादमका, िुसा मखमली, िरभणी क्रांती, फुले दवभक्ता या जातीची दनवड करावी.  

वांग्यामधे्य शेंडा आदण फळे िोखरण्या-या अळीच्या दनयंत्रणासाठी ४ % दनंबोळी अकण  ५० दमली प्रदत 

१० दलटर दकंवा सायिरमेथ्रीन २५%, ५ दम.ली प्रदत १० दलटर या प्रमाणात फवारावे.  



दशफारसीनुसार या मदहन्ात गावर, काकडी, दुर्धी भोिळा, काशीफळ, दोडका, कारली, ढेमसे, िालक, 

मुळा, मेथी आदण कोदथंबीरची लागवड करावी व त्यांचे दठबक दकंवा दसंचन िद्धतीने ओलीत वेव्सस्थािन 

करावे.  

फळझाडे 

वाढ आंबा मोहराचे तुडतुडे व कोळी या दकडीिासून संरिण करण्यासाठी डॉयदमथोएट ३० टके्क १६.५ दमली 

अदर्धक िाण्यात दमसळणारे गंर्धक ३० गॅ्रम दकंवा दडनोकॅि १० दमली १० दल. िाण्यात दमसळून फवारणी 

करावी. 

मृग बहराचे संत्र्याची फळे तोडण्यािूवी १० ते १५ ददवसाआर्धी िाणी देणे बंद करावे नंतर िक्वतेनुसार 

काढणी करून व प्रतवारी करून दवक्री करावी. 

आंदबया बहाराच्या वेळी जीब्रादलक आम्ल १ गॅ्रम आदण युररया १ दकलो १०० दलटर िाण्यात दमसळून 

फवारणी करावी, यामुळे बहार चांगल्या प्रकारे येण्यास मदत होते. 

आंदबया बहाराचा ताण िूणण झालेल्या व ओलीत सुर झालेल्या झाडांना यावेळी झाडावर नवती व आंदबया 

बहाराची फुले व फलर्धारणा होते, तसेच उष्णतामानातही वाढ होते म्हणून जदमनीनुसार ७ ते १० 

ददवसाच्या अंतराने दुहेरी आळे िद्धतीने दनयदमत िाणी द्यावे. दठबक दसंचन संच असल्यास १ ते ४ , ५ 

ते ७ व ८ विाणवरील झाडांना अनुक्रमे ९ ते ४०, ६० ते ९६ व १०८ ते १३७ दलटर प्रती ददवस िाणी ध्यावे.  

जदमनीतील ओलावा दटकून राहण्याकररता व तािमान संतुदलत राहण्याकररता फळझाडाचे आळ्यात 

िाला- िाचोलाचे २ ते ३ इंच झाड आछदन करावे. 

केळी व ििई फळ दिकाचे दशफारसीनुसार कीड व रोग दनयंत्रण करावे. ििईची केवडा रोगग्रस्त झाडे 

उिटून जाळावीत. 

चारा दिक लागवड जनावरांना चा-यासाठी, िाण्याच्या उिलब्धतेनुसार एकदल वगीय (मका, ओट) व व्हव्सददल वगीय (लसुन, 

बरसीम) घासाची िेरणी करावी.  

िशु / 

जनावरे 

 

- सध्यव्हस्ततीत कुकुटिालना मधे्य बडणफ्ल्लू्य या रोगामुळे होणाऱ्या ििांच्या अक्स्मक मृतू्यच्या 

सवेिणासाठी, काळजीिूवणक लि ठेवावे तसेच आिल्या कढील िशु वैद्यकीय अदर्धकाऱ्यांशी संिकण  

सार्धावा. 

जनावरांना बंद शेड मधे्य ठेवावे व छोट्या दिल्ांची योग ती काळजी घावी, तसेच त्यांच्या बसण्याच्या 

दठकाणी िाला - िाचोळा िसरवे, त्यामुळे थंडी िासून त्यांचे सौरिण होईल.  

जनावरांना िायखुरी व तोडंखुरी रोगाची प्रदतबंर्धक लस िशु दवाखान्ात नेऊन टोचावी. जनावरांना 

स्वच्छ िाणी िाजावे.  

शेळ्या व मेंढया यांना बुळकांडी रोगप्रदतबंर्धक लसीकरण करावे. 

सदर कृदि सल् ला िदत्रका डॉ िंजाबराव देशमुख कृदि दवद्यािीठ, अकोला येथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच् या 

दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देखमुख कृिी संजीवनी प्रकल्ि कायाणलय, मंुबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


