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              डॉ पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला आषण भारत मौसम षवभाग  
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अमरावती षजल् हा कृषि हवामान सल् ला परक क रमामांक – ४६ / २०२० - २०२१        षदनांक: मंगळवार ०९ फेबु्रवारी २०२१ 

हवामान घटक                                 हवामान अंदाज (षदनांक १० फेबु्रवारी ते १४ फेबु्रवारी २०२१) 

षदनांक   १०/०२ ११/०२ १२/०२ १३/०२ १४/०२ 
पाऊस (षममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तापमान (अं.से.) २९.६ ३० ३०.८ ३१.२ ३२ 
षकमान तापमान (अं.से.) १०.८ ११.४ १२.८ १३.८ १४.५ 

सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) ६५ ६६ ६० ६३ ६२ 

दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) ४२ ३८ ३८ ४८ ४५ 

वा-याचा वेग (षकमी / तास) ४ ४ ४ ४ ४ 

 वा-याची षदशा ७५ १०० १३५ १२० १४५ 
स./ दु. ढग स्थिती (आकाश) स्वच्छ    स्वच्छ अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ स्वच्छ 

षपकांचे नाव  अवथ िा                                                       कृषि सल् ला 

हवामान    प्रादेषशक हवामान संशोधन कें र्द्, नागपूर यांच्या कडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार षदनांक ०९ फेबु्रवारी - १३ फेबु्रवारी      
  २०२१ दरम्यान हवामान कोरडे राहील.  

हरभरा फुल /  

घाटे 

धरणा 

 उषशरा पेरणी झाल्येल्या हरभरा षपकाला दाणे भरण्याच्या अवथिेमधे्य षपकाला पाण्याचा तण पडू देऊ नये. ओलीत करतेवेळी 
पाणी शेतात साचणार नाही याची काळजी घावी. 

 हरभरा षपकाची पाहणी करावी व हरबरा षपकावर घाटे अळीचा प्रादुभारव षदसताच घाटे अळीने आषिरक नुकसानाची पतळी (१-२ 
अळ्या प्रती ओळ षकंवा ५ टके्क षकडग्रस्त घाटे) पार केल्यास षनयंरक णासाठी पषहली फवारणी ५ टके्क षनंबोळी अकर  षकंवा ३०० 
पीपीएम अझाडीरेक्टीन ५० षम.ली षकंवा १५०० पीपीएम अझाडीरेक्टीन २५ षम.ली षकंवा एच.ए.एन.षप.स्ि (१x१०९ षपओबी / प्रती 
१० लिटर पाण्यात लिसळून फवारणी करावी) ५०० एल.ई / हे. षकंवा क्विनॉिफॉस २५ टके्क ई.सी २० लि.िी प्रती १० लिटर पाण्यात 
लिसळून फवारणी करावी तसेच दुसरी फवारणी (पषहल्या फवारणीनंतर १५ षदवसांनी) इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टके्क एसजी ३ 
गॅ्रम षकंवा ईषिऑन ५० टके्क ईसी २५ लि.िी. षकंवा फ््लयुबेंडामाईड २० टके्क डब््लयुजी ५ लि.िी षकंवा क्लोरान्ट्र ोलनिीप्रोि १८.५ 
एस.सी. २.५ लि.िी प्रती १० लिटर पाण्यात लिसळून फवारणी करावी.  

गहू वाढ  वेळेवर पेरलेल्या बागायती गिास पेरणीनंतर ६५ ते ७० षदवसांनी फुलोर अवथिेत ओलीत करावे. उषशरा पेरणी झाल्येल्या 
बागायती गिास पेरणीनंतर ४५ ते ५० षदवसांनी कांडी अवथिेत ओलीत करावे. 

करडी दाणे 

भरणे  

 करडई षपकावर मावा षकडीचा प्रादुभारव (३० टके्क प्रादुभारवग्रस्त झाडे) षदसताच डायमीिोएट ३० टके्क प्रवाही १३ षम.ली १० षलटर 
पाण्यात लिसळून फवारणी करावी.      

उन्हाळी 

भुईमुग 

उगवण  उन्हाळी हंगामात पेरणी नंतर लगेच पाण्याची दुसरी पाळी द्यावी. पेरणीनंतर शक्यतोवर खांडण्या पडणार नाही असे पाहावे पण 
असल्यास उगवणीनंतर ताबडतोब म्हणजे १० षदवसांच्या आत खांडण्या भराव्यात.  

उन्हाळी 

षतळ 

पेरणी / 

उगवण 

 उन्हाळी षतळाची पेरणी फेबु्रवारीच्या दुसऱ्या आठवड्या पयंत षबयाणे ३ ते ४ षकलो व रासायषनक खत २५:२५:०० 
नरक :सु्फरद:पालाश प्रती हेक्टर या प्रमाणे करावी. नरक ाची मारक ा पेरणीवेळी अधी व पेरणीनंतर एका मषहन्ांनी अधी द्यावी.   
पेरणीसाठी षशफारस केलेलं वाण ( एकेटी-१०१, षपकेिी-एनटी-११) चा समावेश करावा,  

उन्हाळी 

सुयरफुल 

उगवण  उन्हाळी सुयरफुलाची उगवणीनंतर १०-१५ षदवसांनी षवरळणी करून एका षठकाणी एकच जोमदार रोपटे ठेवावे. षवरळणीस जास्त 
उशीर करू नये. षवरळणी योग्य वेळी केल्यामुळे हेक्टरी रोपांची अपेक्षीत संख्या राहून उत्पादन चांगले षमळते. ओलीत 
व्यवथिापनेसाठी षपकाला उगवणीच्या अवथिेमधे्य ओलीत करावे. 

फळझाडे 

 

 

 

 

 

वाढ 

 आंबा मोहराचे तुडतुडे व कोळी या षकडीपासून संरक्षण करण्यासाठी डॉयषमिोएट ३० टके्क १६.५ षमली अषधक पाण्यात 
षमसळणारे गंधक ३० गॅ्रम षकंवा षडनोकॅप १० षमली १० षल. पाण्यात षमसळून फवारणी करावी. 

 मृग बहराचे संत्र्याची फळे तोडण्यापूवी १० ते १५ षदवसाआधी पाणी देणे बंद करावे नंतर पक्वतेनुसार काढणी करून व प्रतवारी 
करून षवरमाी करावी. 

 आंषबया बहाराच्या वेळी जीब्राषलक आम्ल १ गॅ्रम आषण युररया १ षकलो १०० षलटर पाण्यात षमसळून फवारणी करावी, यामुळे 
बहार चांगल्या प्रकारे येण्यास मदत होते. 

 आंषबया बहाराचा ताण पूणर झालेल्या व ओलीत सुरु झालेल्या झाडांना यावेळी झाडावर नवती व आंषबया बहाराची फुले व 
फलधारणा होते, तसेच उष्णतामानातही वाढ होते म्हणून जषमनीनुसार ७ ते १० षदवसाच्या अंतराने दुहेरी आळे पद्धतीने षनयषमत 
पाणी द्यावे. षठबक षसंचन संच असल्यास १ ते ४ , ५ ते ७ व ८ विारवरील झाडांना अनुरमामे ९ ते ४०, ६० ते ९६ व १०८ ते १३७ षलटर 
प्रती षदवस पाणी ध्यावे.  

 जषमनीतील ओलावा षटकून राहण्याकररता व तापमान संतुषलत राहण्याकररता फळझाडाचे आळ्यात पाला- पाचोलाचे २ ते ३ इंच 
झाड आछदन करावे. 

भाजीपा

ला 

 

 

 

 

लागवड 

/  वाढ 

 टरबूज षपकाचे लागवड केली असल्यास षनयषमत पाण्याच्या पाळ्या द्याव्या. जषमनीचा मगदूर व षपकांची गरजेनुसार कालावधी 
कमी जास्त करावा. षठंबक षसंचनाने पाणी षदल्यास पाण्याची बचत होते व उत्पादनात सुद्धा वाद होते. 

 उन्हाळी हंगामात चवळी षपकाचे षनयोजन असल्यास पुसा ऋतूराज वाण ज्यामधे्य ४०-४५ षदवसात शेंगा काढणीला येतात. या 
जातीची झाडे बुटकी असून भरपूर शेंगा येतात. शेंगाचे उत्पादन हेक्टरी ८ ते ८.५ तन पयंत षमळते. या वेषतररक्त वाण पुसा दो-
फसली, पुसा फाल्गुनी या जातीचे उत्पन्न हेक्टरी ९ टन पयंत षमळते. चवळीच्या सुधाररत जातीची लागवड कव्यारची असल्यास ४५ 
x ३० सें.मी षकंवा ६० x ४५ सें.मी अंतरावर सपाट वाफ्यात करावी.  

 कांदा षपकाची पुनलारगवड झालेल्या के्षरक ात ओलीत वेवाथिापनसाठी दर ८-१२ षदवसांनी पाण्याच्या पाळ्या द्यावेत षकंवा षपकाच्या 
गरजेनुसार, हंगामानुसार जषमषनच्या मगदुरा प्रमाणे हा कालावधी कमी जास्त करावा. षपक स्वच्छ व षनरोगी राहण्यासाठी ३-४ 
षनंदन द्यावेत. 

 उन्हाळी भेंडीची लागवड सारी वरंबा पद्धतीने १० ते १५ षकलो हेक्टरी षबयाणे ४५ x ३० सें. मी. अंतरावर जानेवारी-फेबु्रवारी 
मषहन्ात करावी त्यासाठी सुधाररत जाती मधे्य प्रगती (डॉ पंदेकृषव षवकषसत), अकार अनाषमका, पुसा मखमली, परभणी रमाांती, 
फुले षवभक्ता या जातीची षनवड करावी.  

 वांग्यामधे्य पीक षनरोगी व स्वच्छ राहण्यासाठी आवश्यकतेनुसार २-३ वेळा कोळपणी व षनंदणी करून जमीन तणषवरषहत ठेवावी.  
 षशफारसीनुसार या मषहन्ात गावर, काकडी, दुधी भोपळा, काशीफळ, दोडका, कारली, ढेमसे, पालक, मुळा, मेिी आषण 

कोषिंबीरची लागवड करावी व त्यांचे षठबक षकंवा षसंचन पद्धतीने ओलीत वेव्सथिापन करावे.  

चारा 

षपक 

लागवड  जनावरांना चा-यासाठी, पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार एकदल वगीय (मका, ओट) व स्व्सददल वगीय (लसुन, बरसीम) घासाची पेरणी 
करावी.  

पशु / 

जनावरे 

-  जनावरांना बंद शेड मधे्य ठेवावे व छोट्या षपल्लांची योग ती काळजी घावी, तसेच त्यांच्या बसण्याच्या षठकाणी पाला - पाचोळा 
पसरावा, त्यामुळे िंडी पासून त्यांचे संरक्षण होईल.  

 जनावरांना पायखुरी व तोडंखुरी रोगाची प्रषतबंधक लस पशु दवाखान्ात नेऊन टोचावी. जनावरांना स्वच्छ पाणी पाजावे.  
 शेळ्या व मेंढया यांना बुळकांडी रोगप्रषतबंधक लसीकरण करावे. 

पशु / 

जनावरे 

-  सध्यस्स्ततीत कुकुटपालना मधे्य बडरफ््लयू या रोगामुळे होणाऱ्या पक्षांच्या अक्स्मक मृतू्यच्या सवेक्षणासाठी, काळजीपूवरक लक्ष 
ठेवावे तसेच आपल्या कढील पशु वैद्यकीय अषधकाऱ्यांशी संपकर  साधावा. 

 जनावरांना बंद शेड मधे्य ठेवावे व छोट्या षपल्लांची योग ती काळजी घावी, तसेच त्यांच्या बसण्याच्या षठकाणी पाला - पाचोळा 
पसरवे, त्यामुळे िंडी पासून त्यांचे सौरक्षण होईल.  

 जनावरांना पायखुरी व तोडंखुरी रोगाची प्रषतबंधक लस पशु दवाखान्ात नेऊन टोचावी. जनावरांना स्वच्छ पाणी पाजावे.  
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 शेळ्या व मेंढया यांना बुळकांडी रोगप्रषतबंधक लसीकरण करावे. 

        सदर कृषि सल् ला पषरक का डॉ पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला येिील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सषमतीच् या षशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत करण् यात आली. 

 

 

                           नोडल अषधकारी                             संशोधन सहयोगी  

          ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, अकोला             ग्रामीण कृषि मौसम सेवा,  

     डॉ पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला                                                    डॉ पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला 


