
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार ददनांक १३-१५ एदिल दरम्यान तुरळक दिकाणी हलक्या स्वरुपात पाऊस व तसेच दवजांच्या 

कडकडाटासह वार्ााचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर हवामान कोरडे राहील. 

दपकांचे नाव अवस्था कृदि हवामान सल ्ला 

आरोग्य 

व सवा दपके 

 सध्यास्सथतीत संपूणा देशात चालू असलेल्या कोरोना रोगाचे गांभीर्ा लक्षात घेता सवा शेतकऱर्ांनी र्ा 

रोगापासून आपल्या पररवाराच्या िते्यक वेक्तीचे व आपल्या शेत मजुरांचे कोरोना रोगापासून रक्षण 

करण्याकररता शासनाने ददलेल्या सवा दनर्माचे पालन करणे आवश्क आहे ज्यामुळे कोरोना रोगाचा 

िसार होणार नाही. शेतीचे काम करताना तसेच शेतीदनगडीत अवजारे व इतर संसाधने वापरतांना व 

शेत माल बाजारपेिेत दवक्री करतांना स्वताच्या आरोग्याची काळजी करून व लोकांशी सुरदक्षत अंतर 

िेवावे व वेळोवेळी आपले हात साबण लावून स्वच्छ पाण्यानी धुवून घावे.  

शेताची त्वररत खोल नांगरणी करावी, त्यामुळे जमीन तापण्यास मदत होवून दकडीचें कोि व घातक 

बुरशीचा नार्नाट होईल.    

उन्हाळीभुईमुग  

आरी 

धरणे 

उन्हाळी भुईमुग दपकामधे्य दनंदणी व हलकी डवरणी करून झाडाला मातीचा भर ध्यावा ज्यामुळे 

जदमनीतील शेंगाची वाढ चांगली होईल. 

आरी धरणेच्या अवसथेत दपकाला पाण्याचा ताण पडू देरू् नरे्, हवामान अंदाजानुसार ददनांक १२ एदिल - 

१५ एदिल दरम्यान हवामान तुरळक दिकाणी दवजांच्या कडकडाटासह वादळ व हलका पाऊस होण्याची 

शक्यता आहे, त्यामुळे अंदाज लक्षात घेता ६ ते ८ ददवसांच्या अंतराने सकाळी लवकर व सारं्काळी 

दपकाच्या आवशक्यतेनुसार पाण्याचे दनर्ोजन करावे.  

उन्हाळी भुईमुग दपकामधे्य फवारणीसािी ५ ते १० मावा िती शेंडर्ावर, १५ ते २० तुडतुडे िदत झाड, ५ 

फुलदकडे िदत शेंडर्ावर उपद्रव आढळल्यास इदमडाक्लोदिड १७.८ टके्क एस.एल २.५ दम.ली दकंवा 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी िकल प, 

 

डॉ पंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला भारत मौसम दवभाग  

 

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

अकोला, कृिी हवामान सल ला                                                                                            मंगळवार ददनांक: १२ एदिल २०२१ 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज 

( ददनांक १३ ते १७ एदिल २०२१) 

ददनांक १३/०४ १४/०४ १५/०४ १६/०४ १७/०४ 

पाऊस (दममी) २ २ २ २ ० 
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ढगाळ 

 

अंशतः ढगाळ 



क्विनॉलफॉस २५ इ.सी १४ मि.ली दकंवा लाम्बडाक्यहालोत्रीन ५ टके्क िती ६ मि.ली पैकी कोणत्याही एका 

दकटकनाशकाची १० दलटर पाण्यात टाकून फवारणी करावी.  

तांबेरा व दटक्का रोगाचे दनर्ांत्रणासािी क्लोरोथालोनील ७५ डब्लरु्.पी िती २० गॅ्रम दकंवा 

िोपीकोनॉझोल २५ टके्क िवाही १० दम.ली दकंवा टेबूकोनॉझोल २५.९ टके्क िवाही १० दम.ली ची १० दलटर 

पाण्यात टाकून फवारणी करावी. गरज पडल्यास १५ ददवसांनी दुसरी फवारणी करावी.   

फवारणी करण्यापूवी आपले स्तादनक वातावरण पाहूनच फवारणीचा दनणार् घ्यावा. 

उन्हाळी दतळ वाढ / 

कळी  

पणागुच्छ (फार्लोडी) हा दविानुजन्य रोग असून तुडतुड्ांचा माफा त होतो. अशी झाडे ददसताच र्ा 

झाडांचा नाश करावा. तुडतुडे र्ा दकडीच्या दनरं्त्रणाकररता अंतरिवाही कीटकनाशकाची फवारणी 

करावी. फवारणी करण्यापूवी आपले स्तादनक वातावरण पाहूनच फवारणीचा दनणार् घ्यावा. 

उन्हाळी दतळामधे्य हवामान अंदाजानुसार ददनांक १२ एदिल - १५ एदिल दरम्यान हवामान तुरळक 

दिकाणी दवजांच्या कडकडाटासह वादळ व हलका पाऊस होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे ६ ते ८ 

ददवसांच्या अंतराने सकाळी लवकर व सारं्काळी दपकाच्या आवशक्यतेनुसार पाण्याचे दनर्ोजन करावे. 

उन्हाळी मुग उगवण हवामान अंदाजानुसार ददनांक १२ एदिल - १५ एदिल दरम्यान हवामान तुरळक दिकाणी दवजांच्या 

गडगडाटीसह वादळ व हलका पाऊस होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे उन्हाळी मुगात आवशक्यतेनुसार 

तुिार दसंचनाने पाण्याचे दनर्ोजन करावे. जदमनीत वाफसा रे्ताच डवरणी व दनंदणी करावी. फुल धारणा 

व शेंग धारणा र्ा अदत संवेददशल अवसथा मधे्य दपकास पाणी कमी पडू देऊ नरे्.  

उन्हाळीसुर्ाफुल कळी उन्हाळी सुर्ाफुल दपकात आवश्यकतेनुसार कोळपणी व दनंदणी करावी व दपकाच्या ४५ ददवसापरं्त 

दपकास तण दवरहीत िेवावे. 

हवामान अंदाजानुसार ददनांक १२ एदिल - १५ एदिल दरम्यान हवामान तुरळक दिकाणी दवजांच्या 

कडकडाटासह वादळ व हलका पाऊस होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे अंदाज लक्षात घेता ६ ते ८ 

ददवसांच्या अंतराने सकाळी लवकर व सारं्काळी दपकाच्या आवशक्यतेनुसार पाण्याचे दनर्ोजन करावे.  

उन्हाळी सुर्ाफुल दपकामधे्य तुडतुडे, फुलदकडे व पांढरी माशीच्या दनरं्त्रणासािी इदमडाक्लोदिड १७.८ 

टके्क २.० दम.ली १० दलटर पाणी र्ा िमाणात फवारणी करावी. फवारणी करण्यापूवी आपले स्तादनक 

वातावरण पाहूनच फवारणीचा दनणार् घ्यावा. 

गहू काढणी हवामान अंदाजानुसार ददनांक १२ एदिल - १५ एदिल दरम्यान हवामान तुरळक दिकाणी दवजांच्या 

कडकडाटासह वादळ व हलका पाऊस होण्याची शक्यता असल्यामुळे गहू दपकाचा तर्ार झालेला माल 

सुरदक्षत दिकाणी िेवावा.     

फळझाडे 

 

 

 

 वाढ / 

काढणी  

संत्रा व मौसंबी बागेला आवशक्यतेनुसार पाण्याचे दनर्ोजन करावे.  

संत्रा व मौसंबी बागेला पाणी देणे सुरु िेवावे, जेणेकरून आंदबर्ा भाराची फळे, झाडावर दटकतील, उष्ण 

तापमान वाढत असल्यामुळे पाण्याच्या दोन पाळ्यातील अंतर ६ ते ७ ददवसाचे करावे. दिंबकसंच 

असल्यास संत्रा व मौसंबी चे १ ते ४, ५ ते ७ व ८ विाावरील झाडांना अनुक्रमे १४ ते ६३, ८७ ते १४३ व १६३ 

ते २०४ दलटर िती ददवस पाणी द्यावे. 

शेतातील गवत, तणस, गव्ांडा, कुटार असल्यास झाडाभोवती ५ ते १० सें.मी थर देवून आच्छादन द्यावे, 

र्ामुळे बाष्पीभवन कमी होते व जदमनीत ओलावा दटकून राहतो आदण अंबीर्ा बहाराची फळगळ कमी 

होण्यास मदत 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. 

उष्णतेमुळे झाडातील पाण्याचे िमाण कमी झाल्यास झाडांच्या खोडावरील साली तडकण्याचे िमाण 

वाढू शकते अशावेळी झाडाचे बुरशीजन्य व इतर रोगापासून संरक्षण करण्याचा दृष्टीने उन्हाळ्याच्या 

सुरुवातीस खोडाला बोडो दमश्रण लावावे. बोडोदमश्रण एक ते दीड मीटर उंची परं्त लावावे. 

 



भाजीपाला 

 

 

 वाढ / 

काढणी 

पक्व झालेल्या सवा भाजीपाला दपकाची काढणी करून दवक्री करावी.  

उन्हाळी भाजीपाला दपकांची अदत उष्णतेपासून संरक्षण करण्यासािी ग्रीन शेडनेटचा वापर करावा. 

उष्ण हवामाचा अंदाज लक्षात घेता सकाळी लवकर व सारं्काळी दपकाच्या आवशक्यतेनुसार पाण्याचे 

दनर्ोजन करावे.   

उन्हाळी वेलवगीर् भाजीपाला जसे काकडी, कारली, दुधी भोपळा, लाल भोपळा, चोपडा दोडका, दशरी 

दोडका, तसेच इतर भाजीपाला मधे्य चवळी, धने ची दनर्ोजन बद्ध पद्धतीनी लागवड करावी.  

भाजीपाला दपकाला ६ ते ८ ददवसांच्या अंतराने सकाळी लवकर व सारं्काळी दपकाच्या 

आवशक्यतेनुसार पाण्याचे दनर्ोजन करावे. 

कांदा व लसूण दपकाची पुनलाागवड झालेल्या के्षत्रात दपकाच्या गरजेनुसार, हंगामानुसार जदमदनच्या 

मगदुरा िमाणे ओलीत व्यवासथापन करावे. दपक स्वच्छ व दनरोगी राहण्यासािी ३-४ दनंदन द्यावेत. कांदा 

व लसून दपकावर फुलदकडे व करपा रोग आढळताच क्विनॉलफॉस २५% िवाही १२ मि.ली + मॅन्कोझेब 

२५ गॅ्रम + सन्डोव्ीट स्िकर १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.   

दमरची दपकावरील शेंडेमर व फळसड रोगाच्या दनर्तं्रनाकररता डार्फेनकॉनाझोल २५ ईसी ५ दमली 

दकवां अझोक्सोस्त्रोबीन २३% एस सी १० दमली १० दलटर पाण्यात  दमसळून फवारणी करावी.  

फवारणी करण्यापूवी आपले स्तादनक वातावरण पाहूनच फवारणीचा दनणार् घ्यावा. 

पशु / जनावरे - ददनांक १२-१५ एदिलला तुरळक हलका ते मध्यम पाऊस व एक ते दोन दिकाणी दवजांच्या 

कडकडाटासह मेघगजाना होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जनावरांची वादळी वाऱर्ापासून संरक्षण 

करावे व त्यांना सुरदक्षत दिकाणी बांधून िेवावे. 

शेतकऱर्ांनी जनावरांना स्वच्छ पाणी व दहरवा चारा द्यावा. दुभत्या गाईस दररोज ८ दकलो वाळलेला + ६ 

दकलो दहरवा चारा आदण १ दकलो खुराक द्यावा. खुराक दमश्रण करतांना मका, ज्वारी, बाजरी, गव्ाचा 

कोडंा र्ांचा वापर करावा. खुराकात २० गॅ्रम / दकलो खदनज दमश्रण दमसळावे. 

जनावरांना दहरव्या चा-र्ासािी, पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार  व उपलब्ध ओलाव्याचा फार्दा घेत चारा 

मका (अदिकन टाल) व चारा ज्वारी (पुसा-चारी, एमपी-चारी, एसएसजी - ८९८) ची पेरणी करावी.  

सदर कृदि सल ्ला पदत्रका डॉ पंजाबराव देशमुख कृदि दवद्यापीि, अकोला रे्थील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा र्ोजनेतील तज्ञ सदमतीच्र्ा 

दशफारशीवरून तर्ार करून, नानाजी देखमुख कृिी संजीवनी िकल प कार्ाालर्, मंुबई रे्थून िसाररत करण्यात आलेली आहे. 


