
हवामानाचा 

इशारा 
दिनाांक २ ते ६ एदिल २०२१ िरम्यान हवामान कोरडे राहण्याची सांभावना आहे. 

दिकाांचे नाव अवस्था कृदि हवामान सल ्ला 

उन्हाळी कामे  काढणी झालेल्या शेतात लगेच खोल नाांगरणी करावी म्हणजे ितांगाचे जदमनीतील कोि उन्हाने 
दकां वा िक्षाचे भक्ष होऊन नष्ट होतील. 

उन्हाळीभुईमुग आरी धरणे उन्हाळी भुईमुग दिकामधे्य दनांिणी व हलकी डवरणी करून झाडाला मातीचा भर ध्यावा 
ज्यामुळे जदमनीतील शेंगाची वाढ चाांगली होईल. 
आरी धरणेच्या अवसथेत दिकाला िाण्याचा ताण िडू िेयू नये, उष्ण हवामाचा अांिाज लक्षात 
घेता ६ ते ८ दिवसाांच्या अांतराने सकाळी लवकर व सायांकाळी दिकाच्या आवशक्यतेनुसार 
िाण्याचे दनयोजन करावे.  
उन्हाळी भुईमुग दिकामधे्य फवारणीसाठी ५ ते १० मावा िती शेंडयावर, १५ ते २० तुडतुडे िदत 
झाड, ५ फुलदकडे िदत शेंडयावर उिद्रव आढळल्यास इदमडाक्लोदिड १७.८ टके्क एस.एल 
२.५ दम.ली दकां वा क्विनॉलफॉस २५ इ.सी १४ मि.ली दकां वा लाम्बडाक्यहालोत्रीन ५ टके्क िती ६ 

मि.ली िैकी कोणत्याही एका दकटकनाशकाची १० दलटर िाण्यात टाकून फवारणी करावी.  
उन्हाळी मुग उगवण उन्हाळी मुगात आवशक्यतेनुसार तुिार दसांचनाने िाण्याचे दनयोजन करावे. जदमनीत वाफसा 

येताच डवरणी व दनांिणी करावी.  
उन्हाळी दतळ     वाढ / कळी उन्हाळी दतळामधे्य हलकी डवरणी व दनांिणी करावी ज्यामुळे दिकाची चाांगली वाढ होईल.   

उन्हाळी दतळामधे्य उष्ण हवामाचा अांिाज लक्षात घेता ६ ते ८ दिवसाांच्या अांतराने सकाळी 
लवकर व सायांकाळी दिकाच्या आवशक्यतेनुसार िाण्याचे दनयोजन करावे. 

उन्हाळी 

सुययफुल 

कळी उन्हाळी सुययफुल दिकात आवश्यकतेनुसार २-३ वेळा कोळिणी व दनांिणी करावी. 
उष्ण हवामाचा अांिाज लक्षात घेता ६ ते ८ दिवसाांच्या अांतराने सकाळी लवकर व सायांकाळी 
दिकाच्या आवशक्यतेनुसार िाण्याचे दनयोजन करावे.  

नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी िकल ि, 
 

डॉ िांजाबराव िेशमुख कृिी दवद्यािीठ, अकोला भारत मौसम दवभाग  
 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 
वधाय्कृिी हवामान सल ला                                                                                              गुरुवार, दि. ०१्एदिल्२०२१ 

 

हवामान घटक 
हवामान अांिाज  

( दिनाांक 2 ते 6 एदिल २०२१) 

दिनाांक ०२/०४ ०३/०४ ०४/०४ ०५/०४ ०६/०४ 

िाऊस (दममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तािमान (अां.से.) ४१.० ४१.२ ४१.५ ४१.५ ४१.६ 

दकमान तािमान (अां.से.) २४.४ २४.५ २४.७ २४.७ २४.८ 

वा-याची दिशा ३८ ३५ ३४ ३३ ३२ 

सकाळची सािेक्ष आद्रयता 

(%) 
२० १९ १७ १६ १४ 

िुिारची सािेक्ष आद्रयता 

(%) 
३ ३ ३ ३ ३ 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) ३१८ ३१४ १७६ ६६ २३ 

ढग स्सथती (आकाश) अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ 



उन्हाळी सुययफुल दिकामधे्य तुडतुडे, फुलदकडे व िाांढरी माशी च्या दनयांत्रणासाठी 
इदमडाक्लोदिड १७.८ टके्क २.० दम. ली १० दलटर िाणी या िमाणात फवारणी करावी. 

गहू काढणी िररिक्व झालेले गहू दिकाची काढणी व मळणी करून माल तयार करावा व तयार झालेला 
माल सुरदक्षत दठकाणी ठेवावा.    

भाजीिाला 

वाढ / 

काढणी 

ि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 िुनलायगवड लगेच करून 

घ्यावी. 

काांिा व लसूण दिकाची िुनलायगवड 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 स्क्वनॉलफॉस २५% िवाही १२ दम.ली  +

मॅन्कोझेब २५ गॅ्रम   +सन्डोव्हीट स्िकर १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी  . 

फळझाडे 

 

 

 

 

 

वाढ / 

काढणी 

मृगबहाराच्या सांत्राफळाची काढणी ३० माचय ियंत आटोिावी, सांिली नसल्यास ती एदिल 
मदहन्याचे सुरवातीस आटोिावी, त्यानांतर 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.  
सांत्रा व मौसांबी बागेला िाणी िेणे सुरु ठेवावे, जेणेकरून आांदबया भाराची फळे , झाडावर 
दटकतील, उष्ण तािमान वाढत असल्यामुळे िाण्याच्या िोन िाळ्यातील अांतर ६ ते ७ दिवसाचे 
करावे. दठां बकसांच असल्यास सांत्रा व मौसांबी चे १ ते ४, ५ ते ७ व ८ विायवरील झाडाांना अनुक्रमे 
१४ ते ६३, ८७ ते १४३ व १६३ ते २०४ दलटर िती दिवस िाणी द्यावे. 
शेतातील गवत, तणस, गव्हाांडा, कुटार असल्यास झाडाभोवती ५ ते १० सें.मी थर िेवून आछिन 
द्यावे, यामुळे बाष्पीभवन कमी होते व जदमनीत ओलावा दटकून राहतो आदण अांबीया बहाराची 
फळगळ कमी होण्यास मित होते.  
नवीन लागवड केलेल्या (१ ते ४ वर्ष ) फळझाडाांचे िर्ाषमित पाणी िेवून िटका ( िातीचे िाठ) पद्धत 
वापरावी. आळ्यात पाला पाचोळा, ग्व्ाांडर्ाचे आच्छािन करावे, लहान रोपावर पहाषटी, तुऱ्हाटीचे छप्पर 
करावे. 

ि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 सदमतीच्या 

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


