
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार ददनांक ०९ माचच रोजी हवामान कोरडे राहील,   १०-१३ माचच २०२१ दरम्यान तुरळक दिकाणी 

हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे व एक ते दोन दिकाणी दवजांच्या कडकडाटासह 

मेघगजचना होण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस्था कृदि हवामान सल ्ला 

उन्हाळी मुग पेरणी  उन्हाळी मुगाची पेरणी माचचच्या पदहल्या पंधरवड्या परं्यत करावी. पेरणीसािी पुसा वैशाखी दकंवा 

दपकेव्ही-एकेएम-४ वाणाची दनवड करावी, त्यासािी दिर्याणे हेक्टरी १२-१५ दकलो व रासार्यदनक खत 

(नत्र;सू्फरद;पलाश) २०;४०;२०. दकलो प्रती हेक्टर द्यावे, पेरणीपूवी दिर्याण्यास िीज प्रदिर्यासािी 

रार्यझोदिर्यम २५ गॅ्रम /दकलो, पीएसिी २५ गॅ्रम/दकलो, टर ार्यकोडमं ५ गॅ्रम/दकलो, र्या प्रमाणात िीज 

प्रदिर्या करावी. 

गहू वाढ 

ददनांक १२-१३ माचचला तुरळक हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे त्यामुळे वेळेवर 

पेरणी केलेल्या कोरडवाहू गव्हाची पीक पक्व होताच कापणी करावी, शेतामधे्य र्योग्य जागेवर गंजी 

लावावी, मळणी रं्यत्राने मळनी करतांना दाणे फुटणार नाहीत र्याची काळजी घ्यावी व तर्यार झालेला 

माल सुरदित दिकाणी िेवावा.    

उदशरा पेरणी केलेल्या गहू दपकामधे्य दाणे भरण्याच्या अवसथेत व दाण्याच्या दुधाळ अवसथेत 

ओदलताची व्यवसथा करावी. ददनांक १३ माचच परं्यत ओलीत करणे टाळावे, 

करडी पररपक्वता करडई दपकाची पाने व िोडंर्या दपवळ्या पडल्यानंतर कम्बाईन हावेस्टर ने माल तर्यार करावा व हे 

शक्य नसल्यास तािडतोि दपकाची कापणी व मळणी करून िी अलग करावे व तर्यार झालेला माल 

सुरदित दिकाणी िेवावा . 

उन्हाळी दतळ   उगवण उन्हाळी दतळामधे्य सद्यस्सथतीत ददनांक १३ माचच परं्यत ओलीत करणे टाळावे त्यानंतर तुिार 

दसंचनाने पाण्याचे दनर्योजन करावे व हे करतांना शेतात पाणी साचणार नाही व दपकाला मूळकुज 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल प, 

 

डॉ पंजािराव देशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला भारत मौसम दवभाग  

 

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

वधाच, कृिी हवामान सल ला                                                                                                        मंगळवार ददनांक: ०९ माचच २०२१ 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज 

( ददनांक १० ते १४ माचच २०२१) 

ददनांक १०/०३ ११/०३ १२/०३ १३/०३ १४/०३ 
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होणार नाही र्याची काळजी घ्यावी तसेच दपकाला पेरणीनंतर ३० ददवसांनी नत्र खताचा उरलेला हप्ता 

प्रती १२.५ दकलो हेक्टरी ध्यावा.  

उन्हाळी 

भुईमुग 

उगवण सद्यस्सथतीत ददनांक १२-१३ माचचला तुरळक हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे त्यामुळे 

ददनांक १३ माचच परं्यत ओलीत करणे टाळावे. 

उन्हाळी भुईमुग दपकामधे्य ५ ते १० मावा प्रती शेंडर्यावर, १५ ते २० तुडतुडे प्रदत झाड, ५ फुलदकडे प्रदत 

शेंडर्यावर उपर्द्व आढळल्यास इदमडाक्लोदप्रड १७.८ टके्क एस.एल २.५ दम.ली दकंवा क्विनॉलफॉस 

२५ इ.सी १४ मि.ली दकंवा क्लोरोपार्यरीफॉस २० इ.सी १० मि.ली पैकी कोणत्याही एका 

दकटकनाशकाची १० दलटर पाण्यात टाकून फवारणी करावी.  

शेतात रात्रीच्यावेळी प्रकाश सापळ्याचा वापर करावा. फवारणी अगोदर आपल्या कढील स्तादनक 

वातावरण चे दनरिण करावे.  

उन्हाळीसुर्यचफुल उगवण उन्हाळी सुर्यचफुल पदहले ४५ ददवस तणदवरदहत िेवावे, त्यासािी आवश्यकतेनुसार २-३ वेळा 

कोळपणी व दनंदणी करावी. 

सद्यस्सथती ददनांक १३ माचच परं्यत ओलीत करणे टाळावे त्यानंतर तुिार दसंचनाने पाण्याचे दनर्योजन 

करावे. दपकाला उगवणीच्या वेळी, कळी, फुलोरा, दाणे भरणे व पररपक्व होण्याच्या नाजूक अवसथा 

मधे्य पाणी ध्यावे. दपक फुलोऱ्र्यात असतांना तुिार दसंचन करू नरे्य. 

फळझाडे 

वाढ सद्यस्सथतीत ददनांक १३ माचच परं्यत ओलीत करणे टाळावे त्यानंतर सवच फळिागेला ओदलताचे 

दनर्योजन करावे.    

संत्रा व मौसंिी िागेला जदमनीनुसार ७ ते १० ददवसाच्या अंतराने दुहेरी आळे पद्धतीने दनर्यदमत पाणी 

द्यावे. दििक दसंचन संच असल्यास १ ते ४, ५ ते ७ व ८ विाचवरील झाडांना अनुिमे १२ ते ५३, ७८ ते 

१२७ व १४५ ते १८० दलटर प्रती ददवस पाणी ध्यावे.  

आंिा िागेमधे्य भुरीरोगाच्या दनरं्यत्रणासािी कािेंन्डादझम ४६.२७ टके्क एससी प्रती १० गॅ्रम ची १० 

दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

आंिा मोहराचे तुडतुड्यांचा जास्त प्रमाणात प्रादुभाचव असेल तर दनरं्यत्रणासािी िुपोफेदझन २५ टके्क 

प्रवाही १० दम.ली दकंवा डेल्टामेथ्रीन २.८ टके्क प्रवाही ५ दम.ली दकंवा इदमडाक्लोदप्रड १७.८ टके्क 

प्रवाही ४ दम.ली दकंवा दमथाईल दडमेटोन २५ टके्क प्रवाही १० दम.ली दकंवा डार्यमेथोएट ३० टके्क 

प्रवाही १६.५ दम.ली १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी, तसेच कोळी र्या दकडीच्या 

दनरं्यत्रणासािी मोनोिोटोफॉस ३६ टके्क प्रवाही ३० दम.ली ची १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी 

करावी. 

भाजीपाला 

वाढ सद्यस्सथतीत सवचभाजीपाला दपकाला वाऱ्र्यापासून संरिणासािी शेताच्या चारही िाजंूनी 

शेवरीसारख्या दपकाची अथवा वाफ्या भोवती मक्याची दाट लागवड करावी.     

४-६ आिवड्याची रोपे झाली असल्यास उन्हाळी दमरची, वांगी व टामोटोची पुनलाचगवड लगेच करून 

घावी. 

कांदा दपकाची पुनलाचगवड झालेल्या िेत्रात दपकाच्या गरजेनुसार, हंगामानुसार जदमदनच्या मगदुरा 

प्रमाणे ओलीत व्यवासथापन करावे. दपक स्वच्छ व दनरोगी राहण्यासािी ३-४ दनंदन द्यावेत. कांदा व 

लसून दपकावर फुलदकडे व करपा रोग आढळताच क्विनॉलफॉस २५% प्रवाही १२ मि.ली + मॅन्कोझेि 

२५ गॅ्रम + सन्डोव्हीट स्स्टकर १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.   

उन्हाळी भेंडी, गावर व चवळी दपकाला पेरणी वेळी रासार्यदनक खत (नत्र;सू्फरद;पलाश) ५०;५०;५० 

दकलो प्रती हेक्टर ददले असल्यास पेरणी नंतर एक मदहन्याचा कालावधीने नत्राचा दुसरा हप्ता ५० 

दकलो र्या प्रमाणात ध्यावा तसेच आवश्यकतेनुसार २-३ वेळा कोळपणी व दनंदणी करून जमीन 

तणदवरदहत िेवावे.  



कोिी दकंवा फुलकोिी लावण्यापूवी मुख्य दपकाच्या २५ ओळी नंतर दोन ओळीत मोहरी पेरावी, 

पुनलागवडीचे वेळी रोपे टर ार्यकोडमं ५० गॅ्रम प्रती १० लीटर पाणी र्या र्द्ावणात दोन तास िुडवून नंतर 

लावावीत. 

वांग्यामधे्य आवश्यकतेनुसार २-३ वेळा कोळपणी व दनंदणी करून जमीन तणदवरदहत िेवावी.  

पशु / जनावरे -  

ददनांक १२-१३ माचचला तुरळक हलका ते मध्यम पाऊस व एक ते दोन दिकाणी दवजांच्या 

कडकडाटासह मेघगजचना होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जनावरांची वादळी वाऱ्र्यापासून संरिण 

करावे व त्यांना सुरदित दिकाणी िांधून िेवावे. 

जनावरांना दहरव्या चा-र्यासािी, पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार चारा मका (अदिकन टाल) व चारा 

ज्वारी (पुसा-चारी, एमपी-चारी, एसएसजी  ८९८) ची पेरणी करावी. 

जनावरांना पार्यखुरी व तोडंखुरी रोगाची प्रदतिंधक लस पशु दवाखान्यात नेऊन टोचावी. जनावरांना 

स्वच्छ थंडपाणी पाजावे.  

 शेळ्या व मेंढर्या र्यांना िुळकांडी रोगप्रदतिंधक लसीकरण करावे.    

सदर कृदि सल ्ला पदत्रका डॉ पंजािराव देशमुख कृदि दवद्यापीि, अकोला रे्यथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा र्योजनेतील तज्ञ सदमतीच्र्या 

दशफारशीवरून तर्यार करून, नानाजी देखमुख कृिी संजीवनी प्रकल प कार्याचलर्य, मंुिई रे्यथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


