
हवामानाचा 
इशारा 

झालेल्या हवामान अंदाजानसुार ददनांक २६ फेब्रवुारी - ०२ माचच २०२१ दरम्यान हवामान कोरडे राहील. 

दिकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

हरभरा िदरिक्वता 
/ घाटे 
भरणे 

हरभरा दिकाची िदरिक्वता झाली असल्यास दिकाची काढणी करून माल तयार करावा व तयार झालेला 
माल सरुदित दिकाणी िेवावा.   
िदरिक्वता झाली असल्यास काढणीला उशीर केल्यास कोरडे हवामानाचा िदरणाम होऊन घाटे खाली 
िडतात व खिू नकुसान होते, त्यामळेु दिकाची कािणी व काढणी वेळेवर करावी. 

गहू वाढ वेळेवर िेरणी केलेल्या कोरडवाहू गव्हाची िीक िक्व होताच कािणी करावी, शेतामध्ये योग्य 
जागेवर गंजी लावावी, मळणी यंत्राने माळनी करतांना दाणे फुटणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.  
कोरडे हवामान िाहता उदशरा िेरणी केलले्या गहू दिकामध्ये दाणे भरण्याच्या अवस्थेत व 
दाण्याच्या दधुाळ अवस्थेत ओदलताची व्यवस्था करावी. 

  करडई दिकाची िाने व बोंडया दिवळ्या िडल्यानंतर कम्बाईन हावेस्टर ने माल तयार करावा व 
हे शक्य नसल्यास ताबडतोब दिकाची कािणी व मळणी करून बी अलग करावे व तयार झालेला 
माल सरुदित दिकाणी िेवावा.  

उन्हाळी दतळ     िेरणी / 
उगवण 

उन्हाळी दतळामध्ये सद्यस्स्थतीत कोरडे हवामान िाहता मातीच्या ओलाव्याचे दनरिण करून तिुार 
ससचनाने िाण्याचे दनयोजन करावे व हे करतांना शेतात िाणी साचणार नाही व दिकाला मळूकुज 

नानाजी देशमखु कृिी संजीवनी प्रकल्ि, 
 

डॉ िंजाबराव देशमखु कृिी दवद्यािीि, अकोला भारत मौसम दवभाग  
 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 
यवतमाळ कृिी हवामान सल्ला                                                                     शुक्रवार, दद. २६ फेब्रवुारी २०२१ 

 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

( ददनांक २७  फेब्रवुारी ते 3 माचच २०२१) 
ददनांक २७/०२ २८/०२ ०१/०३ ०२/०३ ०३/०३ 

िाऊस (दममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तािमान (अं.से.) ३७.४ ३७.४ ३७.८ ३८ ३८.२ 

दकमान तािमान (अं.से.) १९.२ १९.३ १९.५ १८.६ १७.८ 

वा-याची ददशा ४४ ४१ ४४ ४२ ४२ 

सकाळची सािेि आर्द्चता 
(%) २३ २१ २१ २२ २२ 

दिुारची सािेि आर्द्चता 
(%) ४ ४ ४ ४ ४ 

वा-याचा वेग (दकमी / 
तास) ३३० ३५५ १० ४५ ६८ 

ढग स्स्थती (आकाश) स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ 



होणार नाही याची काळजी घ्यावी तसेच दिकाला िेरणीनंतर ३० ददवसांनी नत्र खताचा उरलेला 
हप्ता प्रती १२.५ दकलो हेक्टरी ध्यावा.  

उन्हाळी 

सयुचफुल 

उगवण उन्हाळी सयुचफुल िदहले ४५ ददवस तणदवरदहत िेवावे, त्यासािी आवश्यकतेनसुार २-३ वेळा 
कोळिणी व सनदणी करावी. 
सद्यस्स्थती कोरडे हवामान िाहता मातीच्या ओलाव्याचे दनरिण करून तिुार ससचनाने िाण्याचे 
दनयोजन करावे. दिकाला उगवणीच्या वेळी, कळी, फुलोरा, दाणे भरणे व िदरिक्व होण्याच्या 
नाजकू अवस्था मध्ये िाणी ध्यावे. दिक फुलोऱ्यात असतांना तिुार ससचन करू नये. 

उन्हाळी 

भईुमगु 

उगवण दिकाला िदहल्या ६ ते ७ आिवडे तणदवरदहत िेवावे, त्यासािी आवश्यकतेनसुार २-३ वेळा 
कोळिणी व सनदणी करावी. 
सद्यस्स्थतीत कोरडे हवामान िाहता मातीच्या ओलाव्याचे दनरिण करून १०-१२ ददवसाच्या 
अंतराने िाण्याचे दनयोजन करावे व हे करतांना शेतात िाणी साचणार नाही व दिकाला मळूकुज 
होणार नाही याची काळजी घ्यावी. 

भाजीिाला 

वाढ ४-६ आिवड्याची रोिे झाली असल्यास उन्हाळी दमरची, वांगी व टामोटोची िनुलागवड लगेच 
करून घावी. 
कांदा दिकाची िनुलागवड झालेल्या िेत्रात दिकाच्या गरजेनसुार, हंगामानसुार जदमदनच्या मगदरुा 
प्रमाणे ओलीत व्यवास्थािन करावे. दिक स्वच्छ व दनरोगी राहण्यासािी ३-४ सनदन द्यावेत. कांदा 
व लसनू दिकावर फुलदकडे व करिा रोग आढळताच क्विनॉलफॉस २५% प्रवाही १२ मि.ली + 
मनॅ्कोझेब २५ ग्रमॅ + सन्डोव्हीट स्स्टकर १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी.   
उन्हाळी भेंडीची आवश्यकतेनसुार २-३ वेळा कोळिणी व सनदणी करून जमीन तणदवरदहत 
िेवावी.   
वांग्यामध्ये आवश्यकतेनसुार २-३ वेळा कोळिणी व सनदणी करून जमीन तणदवरदहत िेवावी.  

फळझाडे 

लागवड /  
वाढ 

सद्यस्स्थतीत कोरडे हवामान िाहता मातीच्या ओलाव्याचे दनरिण करून सवच फळबागेला / संत्रा 
बागेला मध्ये ओदलताचे दनयोजन करावे.    
आंदबया बहाराचा झाडावर नवती व आंदबया बहाराची फुले व फलधारणा होते, तसेच 
उष्णतामानातही वाढ होते म्हणनू जदमनीनसुार ७ ते १० ददवसाच्या अंतराने दहेुरी आळे िद्धतीने 
दनयदमत िाणी द्यावे. दिबक ससचन संच असल्यास १ ते ४, ५ ते ७ व ८ विावरील झाडांना 
अनकु्रमे ९ ते ४०, ६० ते ९६ व १०८ ते १३७ दलटर प्रती ददवस िाणी ध्यावे.  
आंबा मोहराचे तडुतडु्यांचा जास्त प्रमाणात प्रादभुाव असेल तर दनयंत्रणासािी बिुोफेदझन २५ 
टक्के प्रवाही १० दम.ली सकवा डेल्टामेथ्रीन २.८ टक्के प्रवाही ५ दम.ली सकवा इदमडाक्लोदप्रड १७.८ 
टक्के प्रवाही ४ दम.ली सकवा दमथाईल दडमेटोन २५ टक्के प्रवाही १० दम.ली सकवा डायमेथोएट 
३० टक्के प्रवाही १६.५ दम.ली १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी, तसेच कोळी या 
दकडीच्या दनयंत्रणासािी मोनोक्रोटोफॉस ३६ टक्के प्रवाही ३० दम.ली ची १० दलटर िाण्यात 
दमसळून फवारणी करावी. 

चारा दिक लागवड जनावरांना चा -यासािी ,िाण्याच्या उिलब्धतेनसुार एकदल वगीय )मका ,ओट (व स्व्ददल वगीय )लसनु ,
बरसीम (घासाची िेरणी करावी .  



िशु / जनावरे 

 

- जनावरांना िायखरुी व तोंडखरुी रोगाची प्रदतबंधक लस िशु दवाखान्यात नेऊन टोचावी. 
जनावरांना स्वच्छ िाणी िाजावे.  
शेळ्या व मेंढया यांना बळुकांडी रोगप्रदतबंधक लसीकरण करावे.    

सदर कृदि सल् ला िदत्रका डॉ िंजाबराव देशमखु कृदि दवद्यािीि, अकोला येथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच् या 
दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देखमखु कृिी संजीवनी प्रकल्ि कायालय, मुंबई येथनू प्रसादरत करण्यात आलेली आहे. 


