
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार ददनांक १६ माचचला हवामान कोरडे राहील, ददनांक १७ - २० माचच 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 आटोपली असल्यास उगवणी पश्यात तुिार दसंचनाने पाण्याचे दनयोजन करावे 

परंतु सद्यस्सथती प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार ददनांक १७-२० माचच दरम्यान तुरळक हलका ते 

मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे ददनांक २० माचच पयंत ओलीत करणे टाळावे, करावयाचे 

असल्यास सथादनक वातावरणाचे दनरक्षण करूनच ओलीत करावे.   

गहू वाढ 

ददनांक २० माचच पयंत तुरळक हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे त्यामुळे उदशरा पेरणी 

केलेल्या गहू दपकाची कापणी करून त्याची शेतामधे्य योग्य जागेवर गंजी लावावी, मळणी यंत्राने मळनी 

करतांना दाणे फुटणार नाहीत याची काळजी घ्यावी व तयार झालेला माल सुरदक्षत दिकाणी िेवावा.    

उन्हाळी 

दतळ   

वाढ उन्हाळी दतळामधे्य सद्यस्सथतीत ददनांक २० माचच पयंत ओलीत करणे टाळावे त्यानंतर तुिार दसंचनाने 

पाण्याचे दनयोजन करावे व हे करतांना शेतात पाणी साचणार नाही व दपकाला मूळकुज होणार नाही याची 

काळजी घ्यावी तसेच दपकाला पेरणीनंतर ३० ददवसांनी नत्र खताचा उरलेला हप्ता प्रती १२.५ दकलो हेक्टरी 

द्यावा.  

उन्हाळी 

भुईमुग 

वाढ सद्यस्सथतीत ददनांक १७-२० माचच दरम्यान तुरळक हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे 

त्यामुळे ददनांक २० माचच पयंत ओलीत करणे टाळावे. 

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

शेंडयावर उपद्रव आढळल्यास इदमडाक्लोदप्रड १७.८ टके्क एस.एल २.५ दम.ली दकंवा क्विनॉलफॉस २५ 

इ.सी १४ मि.ली दकंवा क्लोरोपायरीफॉस २० इ.सी १० मि.ली पैकी कोणत्याही एका दकटकनाशकाची १० 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल प, 

 

डॉ पंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला भारत मौसम दवभाग  

 

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

वर्ाच, कृिी हवामान सल ला                                                                                                   मंगळवार ददनांक: १६ माचच २०२१ 
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दलटर पाण्यात टाकून फवारणी करावी. शेतात रात्रीच्यावेळी प्रकाश सापळ्याचा वापर करावा. फवारणी 

अगोदर सथादनक वातावरणाचे दनरक्षण करूनच फवारणी करावी.  

उन्हाळी 

सुयचफुल 

वाढ उन्हाळी सुयचफुल पदहले ४५ ददवस तणदवरदहत िेवावे, त्यासािी आवश्यकतेनुसार २-३ वेळा कोळपणी व 

दनंदणी करावी. 

सद्यस्सथतीत ददनांक २० माचच पयंत ओलीत करणे टाळावे त्यानंतर आवश्यकतेनुसार तुिार दसंचनाने 

पाण्याचे दनयोजन करावे. दपकाला उगवणीच्या वेळी, कळी, फुलोरा, दाणे भरणे व पररपक्व होण्याच्या 

नाजूक अवसथा मधे्य पाणी द्यावे. दपक फुलोऱ्यात असतांना तुिार दसंचन करू नये.  

उन्हाळी सुयचफुल दपकामधे्य तुडतुडे, फुलदकडे व पांढरी माशी च्या दनयंत्रणासािी इदमडाक्लोदप्रड १७.८ 

टके्क २.० दम. ली १० दलटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी, फवारणी अगोदर सथादनक वातावरणाचे 

दनरक्षण करूनच फवारणी करावी. 

फळझाडे 

वाढ सद्यस्सथतीत ददनांक २० माचच पयंत ओलीत करणे टाळावे त्यानंतर सवच फळबागेला ओदलताचे दनयोजन 

करावे.    

संत्रा व मौसंबी बागेला जदमनीनुसार ७ ते १० ददवसाच्या अंतराने दुहेरी आळे पद्धतीने दनयदमत पाणी द्यावे. 

दिबक दसंचन संच असल्यास १ ते ४, ५ ते ७ व ८ विाचवरील झाडांना अनुक्रमे १२ ते ५३, ७८ ते १२७ व १४५ 

ते १८० दलटर प्रती ददवस पाणी द्यावे.  

मृग बहाराच्या संत्रा फळाची काढणी आटोपावी. त्यानंतर बागेस हलके पाणी ध्यावे. वाळलेल्या फांद्या 

(सल) करवतीने कापाव्यात. कापलेल्या भागावर बोडर ोमलम (१ दकलो कळीचा चुना + १ दकलो मोरचूद + 

१० दलटर पाणी ) लावावा. झाडावर १० गॅ्रम काबेन्डाझीम ची फवारणी करावी.   

 आंबा फळ दपकावर तुडतूडा, फुलदकडे, कोळी या दकडीच्या व भुरी रोगाची सुरवात ददसताच 

दनयंत्रणासािी दडनोकॉप १० दम.ली ची १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

भाजीपाला 

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

घ्यावी. 

कांदा दपकाची पुनलाचगवड झालेल्या के्षत्रात 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 + मॅन्कोझेब २५ गॅ्रम + सन्डोव्हीट 

स्िकर १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.   

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

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

या प्रमाणात द्यावे तसेच आवश्यकतेनुसार २-३ वेळा कोळपणी व दनंदणी करून जमीन तणदवरदहत िेवावे.  

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

पशु / 

जनावरे 
-  

ददनांक २० माचच पयचत तुरळक हलका ते मध्यम पाऊस व एक ते दोन दिकाणी दवजांच्या कडकडाटासह 

मेघगजचना होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जनावरांना सुरदक्षत दिकाणी बांरू्न िेवावे. 

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

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

जनावरांना पायखुरी व तोडंखुरी रोगाची प्रदतबंर्क लस पशु दवाखान्यात नेऊन टोचावी. जनावरांना 

स्वच्छ थंडपाणी पाजावे.  

शेळ्या व मेंढया यांना बुळकांडी रोगप्रदतबंर्क लसीकरण करावे.    

सदर कृदि सल ्ला पदत्रका डॉ पंजाबराव देशमुख कृदि दवद्यापीि, अकोला येथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच्या 

दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देखमुख कृिी संजीवनी प्रकल प कायाचलय, मंुबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


