
हवामानाचा 

इशारा 
दिनाांक २७-३१ माचच िरम्यान हवामान कोरडे राहण्याची सांभावना आहे. 

दिकाांचे नाव अवस था कृदि हवामान सल  ला 

उन्हाळी कामे  उिलब्ध ओलाव्याचा फायिा घेत काढणी झालेल्या शेतात लगेच खोल नाांगरणी करावी म्हणजे ितांगाचे 

जदमनीतील कोि उन्हाने दकां वा िक्षाचे भक्ष होऊन नष्ट होतील. 

उन्हाळी मुग उगवण उन्हाळी मुगात उगवणी िश्यात तुिार दसांचनाने िाण्याचे दनयोजन करावे. 

जदमनीत वाफसा येताच डवरणी व दनांिणी करावी.  

उन्हाळी दतळ     वाढ उन्हाळी दतळामधे्य दिकाच्या आवशक्यतेनुसार ओलीत करावे. 

उन्हाळी दतळामधे्य हलकी डवरणी व दनांिणी करावी ज्यामुळे दिकाची चाांगली वाढ होईल.   

उन्हाळी 

सुयचफुल 

वाढ उन्हाळी सुयचफुल दिकात आवश्यकतेनुसार २-३ वेळा कोळिणी व दनांिणी करावी. 

दिकाच्या आवशक्यतेनुसार ओलीत करावे. 

उन्हाळी सुयचफुल दिकामधे्य तुडतुडे, फुलदकडे व िाांढरी माशी च्या दनयांत्रणासाठी इदमडाक्लोदिड १७.८ 

टके्क २.० दम. ली १० दलटर िाणी या िमाणात फवारणी करावी. 

भाजीिाला 

 

 

  वाढ 

िक्व झालेल्या भाजीिाला दिकाची काढणी करून दवक्री करावी.    

उन्हाळी भेंडी, गावर व चवळी दिकाला आवश्यकतेनुसार २-३ वेळा कोळिणी व दनांिणी करून जमीन 

तणदवरदहत ठेवावे. 

भाजीदिकाच्या आवशक्यतेनुसार ओलीत करावे. 

४-६ आठवड्याची रोिे झाली असल्यास उन्हाळी दमरची, वाांगी व टामोटोची िुनलाचगवड लगेच करून 

घ्यावी. 

नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी िकल ि, 
 

डॉ िांजाबराव िेशमुख कृिी दवद्यािीठ, अकोला भारत मौसम दवभाग  
 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 
अकोला कृिी हवामान सल ला                                                                                         शुक्रवार, दि. २६ माचच २०२१ 

 

हवामान घटक 
हवामान अांिाज  

( दिनाांक 27 ते 31 माचच २०२१) 

दिनाांक २७/०३ २८/०३ २९/०३ ३०/०३ ३१/०३ 

िाऊस (दममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तािमान (अां.से.) ३९.३ ३९.८ ४०.१ ४०.५ ४०.३ 

दकमान तािमान (अां.से.) १९.७ १९.७ २०.३ २०.३ २०.२ 

वा-याची दिशा 
४५ ४६ ४३ ४० ४० 

सकाळची सािेक्ष आर्द्चता 

(%) 
२५ २२ १८ १८ १८ 

िुिारची सािेक्ष आर्द्चता 

(%) 
४ ४ ३ ३ ३ 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
२२५ २३० ३३९ २९८ १६८ 

ढग स्सथती (आकाश) 
अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ 

अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ 



काांिा व लसूण दिकाची िुनलाचगवड झालेल्या के्षत्रात दिकाच्या गरजेनुसार, हांगामानुसार जदमदनच्या 

मगिुरा िमाणे ओलीत व्यवासथािन करावे. दिक स्वच्छ व दनरोगी राहण्यासाठी ३-४ दनांिन द्यावेत. काांिा 

व लसून दिकावर फुलदकडे व करिा रोग आढळताच क्विनॉलफॉस २५% िवाही १२ मि.ली + मॅन्कोझेब २५ 

गॅ्रम + सन्डोव्हीट स्िकर १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी.   

फळझाडे 

 

 

 

 

 

 

वाढ 

मृगबहाराच्या सांत्राफळाची काढणी २५-३० माचच ियंत आटोिावी व बागेस हलके िाणी ध्यावे व वाळलेल्या 

फाांद्या (सल) करवतीने कािाव्यात. कािलेल्या भागावर बोडर ोमलम (१ दकलो कळीचा चुना + १ दकलो 

मोरचूि + १० दलटर िाणी) लावावा. झाडावर १० गॅ्रम काबेन्डाझीमची फवारणी करावी.  

हस्त बहाराच्या मौसांबी फळ िक्व झाले असल्यास त्याची काढणी करावी.  

फळदिकाच्या आवशक्यतेनुसार ओलीत करावे. 

सांत्रा व मौसांबी बागेला जदमनीनुसार ७ ते १० दिवसाच्या अांतराने िुहेरी आळे िद्धतीने दनयदमत िाणी द्यावे. 

दठबक 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 िती दिवस िाणी द्यावे.  

आांबा फळ दिकावर तुडतूडा, फुलदकडे, कोळी या दकडीच्या व भुरी रोगाची सुरवात दिसताच 

दनयांत्रणासाठी दडनोकॉि १० दम.ली ची १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

िशु / जनावरे 

 

- शेतकऱयाांनी बाष्पीभवननाचा वाढता वेग िाहून आवशक्यता नुसार जनावराांना स्वच्छ िाणी व दहरवा चारा 

द्यावा. 

जनावराांना दहरव्या चा-यासाठी, िाण्याच्या उिलब्धतेनुसार  व उिलब्ध ओलाव्याचा फायिा घेत चारा मका 

(अदिकन टाल) व चारा ज्वारी (िुसा-चारी, एमिी-चारी, एसएसजी - ८९८) ची िेरणी करावी. 

जनावराांना िायखुरी व तो ांडखुरी रोगाची िदतबांधक लस िशु िवाखान्यात नेऊन टोचावी. जनावराांना 

स्वच्छ थांडिाणी िाजावे.  

शेळ्या व मेंढया याांना बुळकाांडी रोगिदतबांधक लसीकरण करावे.    

सिर कृदि सल  ला िदत्रका डॉ िांजाबराव िेशमुख कृदि दवद्यािीठ, अकोला येथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच या दशफारशीवरून 

तयार करून, नानाजी िेखमुख कृिी सांजीवनी िकल ि कायाचलय, मुांबई येथून िसाररत करण्यात आलेली आहे. 


