
हवामानाचा 

इशारा 
दिनाांक १९ माचच रोजी दवरळ हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे त्यासोबत एक ते िोन 

दिकाणी दवजाांच्या कडकडाटासह मेघगजचना होण्याची शक्यता आहे. दिनाांक २०,२२ व २३ माचच िरम्यान तुरळक 

दिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, व दिनाांक २१ माचचला हवामान कोरडे राहील. 
दपकाांचे नाव अवस था कृदि हवामान सल  ला 

गहू पररपक्वता  दिनाांक २३ माचच परं्यत तुरळक हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे त्यामुळे उदशरा 

पेरणी केलेल्या गहू दपकाची कापणी करून त्याची शेतामधे्य र्योग्य जागेवर गांजी लावावी, मळणी 

र्यांत्राने मळनी करताांना िाणे फुटणार नाहीत र्याची काळजी घ्यावी व तर्यार झालेला माल सुरदित 

दिकाणी िेवावा.    

उन्हाळी मुग उगवण उन्हाळी मुगाची पेरणी आटोपली असल्यास उगवणी पश्यात तुिार दसांचनाने पाण्याचे दनर्योजन 

करावे परां तु सद्यस्सथती प्राप्त झालेल्या हवामान अांिाजानुसार दिनाांक १९-२३ माचच िरम्यान 

तुरळक हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे दिनाांक २३ माचच परं्यत ओलीत 

करणे टाळावे, करावर्याचे असल्यास सथादनक वातावरणाचे दनरिण करूनच ओलीत करावे.   

उन्हाळी दतळ     वाढ उन्हाळी दतळामधे्य सद्यस्सथतीत दिनाांक २३ माचच परं्यत ओलीत करणे टाळावे त्यानांतर तुिार 

दसांचनाने पाण्याचे दनर्योजन करावे व हे करताांना शेतात पाणी साचणार नाही व दपकाला मूळकुज 

होणार नाही र्याची काळजी घ्यावी तसेच दपकाला पेरणीनांतर ३० दिवसाांनी नत्र खताचा उरलेला 

हप्ता प्रती १२.५ दकलो हेक्टरी द्यावा.  

नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल प, 
 

डॉ पांजाबराव िेशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला भारत मौसम दवभाग  
 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 
अकोला  कृिी हवामान सल ला                                                                                         शुक्रवार, दि. १९ माचच २०२१ 

 

हवामान घटक 
हवामान अांिाज  

( दिनाांक 20 ते 24 माचच २०२१) 

दिनाांक २०/०३ २१/०३ २२/०३ २३/०३ २४/०३ 

पाऊस (दममी) १ १ १ १ १ 

कमाल तापमान (अां.से.) ३९ ४० ३९ ३९ ३९ 

दकमान तापमान (अां.से.) २१.७ २१.३ १९.७ १९.१ २०.१ 

वा-र्याची दिशा 
६५.० ६०.० ६५.० ६५.० ६०.० 

सकाळची सापेि आर्द्चता 
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४५ ५० ४६ ४० ३० 

िुपारची सापेि आर्द्चता 
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३ ३ ४ ४ ४ 
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ढग स्सथती (आकाश) 
अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ 

 

अांशतः ढगाळ 

 

अांशतः ढगाळ 

 

अांशतः ढगाळ 



उन्हाळी 

सुर्यचफुल 

वाढ उन्हाळी सुर्यचफुल पदहले ४५ दिवस तणदवरदहत िेवावे, त्यासािी आवश्यकतेनुसार २-३ वेळा 

कोळपणी व दनांिणी करावी. 

सद्यस्सथतीत दिनाांक २३ माचच परं्यत ओलीत करणे टाळावे त्यानांतर आवश्यकतेनुसार तुिार 

दसांचनाने पाण्याचे दनर्योजन करावे. दपकाला उगवणीच्या वेळी, कळी, फुलोरा, िाणे भरणे व 

पररपक्व होण्याच्या नाजूक अवसथा मधे्य पाणी द्यावे. दपक फुलोऱ्र्यात असताांना तुिार दसांचन करू 

नरे्य.  

उन्हाळी सुर्यचफुल दपकामधे्य तुडतुडे, फुलदकडे व पाांढरी माशी च्या दनर्यांत्रणासािी 

इदमडाक्लोदप्रड १७.८ टके्क २.० दम. ली १० दलटर पाणी र्या प्रमाणात फवारणी करावी, फवारणी 

अगोिर सथादनक वातावरणाचे दनरिण करूनच फवारणी करावी. 

उन्हाळी 

भुईमुग 

 

वाढ 

सद्यस्सथतीत दिनाांक १९-२३ माचच िरम्यान तुरळक हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता 

आहे त्यामुळे दिनाांक २३ 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 दकां वा 

क्विनॉलफॉस २५ इ.सी १४ मि.ली दकां वा क्लोरोपार्यरीफॉस २० इ.सी १० मि.ली पैकी कोणत्याही एका 

दकटकनाशकाची १० दलटर पाण्यात टाकून फवारणी करावी. शेतात रात्रीच्यावेळी प्रकाश 

सापळ्याचा वापर करावा. फवारणी अगोिर सथादनक वातावरणाचे दनरिण करूनच फवारणी 

करावी.  

भाजीपाला 

 

 

  वाढ 

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

करून घ्यावी. 

काांिा दपकाची पुनलाचगवड झालेल्या िेत्रात दपकाच्या गरजेनुसार, हांगामानुसार जदमदनच्या 

मगिुरा प्रमाणे ओलीत व्यवासथापन करावे. दपक स्वच्छ व दनरोगी राहण्यासािी ३-४ दनांिन 

द्यावेत. काांिा 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 रासार्यदनक खत (नत्र;सू्फरि;पलाश) 

५०:५०:५० दकलो प्रती हेक्टर दिले असल्यास पेरणी नांतर एक मदहन्याचा कालावधीने नत्राचा 

िुसरा हप्ता ५० दकलो र्या प्रमाणात द्यावे तसेच आवश्यकतेनुसार २-३ वेळा कोळपणी व दनांिणी 

करून जमीन तणदवरदहत िेवावे.  

वाांग्यामधे्य आवश्यकतेनुसार २-३ वेळा कोळपणी व दनांिणी करून जमीन तणदवरदहत िेवावी.  

फळझाडे 

 

 

 

 

 

 

वाढ 

सद्यस्सथतीत दिनाांक २३ माचच परं्यत ओलीत करणे टाळावे त्यानांतर सवच फळबागेला ओदलताचे 

दनर्योजन करावे.    

सांत्रा व मौसांबी बागेला जदमनीनुसार ७ ते १० दिवसाच्या अांतराने िुहेरी आळे पद्धतीने दनर्यदमत 

पाणी द्यावे. दिबक दसांचन सांच असल्यास १ ते ४, ५ ते ७ व ८ विाचवरील झाडाांना अनुक्रमे १२ ते 

५३, ७८ ते १२७ व १४५ ते १८० दलटर प्रती दिवस पाणी द्यावे.  

मृग बहाराच्या सांत्रा फळाची काढणी आटोपावी. त्यानांतर बागेस हलके पाणी ध्यावे. वाळलेल्या 

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

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

आांबा फळ दपकावर तुडतूडा, फुलदकडे, कोळी र्या दकडीच्या व भुरी रोगाची सुरवात दिसताच 

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



पशु / 

जनावरे 

 

- दिनाांक २३ माचच पर्यचत तुरळक हलका ते मध्यम पाऊस व एक ते िोन दिकाणी दवजाांच्या 

कडकडाटासह मेघगजचना होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जनावराांना सुरदित दिकाणी बाांधून 

िेवावे. 

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

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

जनावराांना पार्यखुरी व तो ांडखुरी रोगाची प्रदतबांधक लस पशु िवाखान्यात नेऊन टोचावी. 

जनावराांना स्वच्छ थांडपाणी पाजावे.  

शेळ्या व मेंढर्या र्याांना बुळकाांडी रोगप्रदतबांधक लसीकरण करावे.    

सिर कृदि सल  ला पदत्रका डॉ पांजाबराव िेशमुख कृदि दवद्यापीि, अकोला रे्यथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा र्योजनेतील तज्ञ सदमतीच र्या 

दशफारशीवरून तर्यार करून, नानाजी िेखमुख कृिी सांजीवनी प्रकल प कार्याचलर्य, मुांबई रे्यथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


