
हवामानाचा 

इशारा 
दिनाांक १७-२१ एदिल िरम्यान हवामान कोरडे राहण्याची सांभावना आहे. येत्या २४ तासानांतर तापमानात २ ते ४ अां.से. 

ने वाढ होण्याची शक्यता आहे. 
दपकाांचे नाव अवस था कृदि हवामान सल  ला 

आरोग्य 

व सवव दपके 

 सध्यास्सथतीत सांपूर्व िेशात चालू असलेल्या कोरोना रोगाचे गाांभीयव लक्षात घेता सवव शेतकऱयाांनी या 

रोगापासून आपल्या पररवाराच्या िते्यक वेक्तीचे व आपल्या शेत मजुराांचे कोरोना रोगापासून रक्षर् 

करण्याकररता शासनाने दिलेल्या सवव दनयमाचे पालन कररे् आवश्क आहे ज्यामुळे कोरोना रोगाचा 

िसार होर्ार नाही. शेतीचे काम करताना तसेच शेतीदनगडीत अवजारे व इतर सांसाधने वापरताांना व शेत 

माल बाजारपेठेत दवक्री करताांना स्वताच्या आरोग्याची काळजी करून व लोकाांशी सुरदक्षत अांतर ठेवावे 

व वेळोवेळी आपले हात साबर् लावून स्वच्छ पाण्यानी धुवून घावे.  

शेताची त्वररत खोल नाांगरर्ी करावी, त्यामुळे जमीन तापण्यास मित होवून दकडी ांचे कोि व घातक 

बुरशीचा नायनाट होईल.    

उन्हाळी 

भुईमुग 

आरी / शेंग  

धररे् 

उन्हाळी भुईमुग दपकामधे्य दनांिर्ी व हलकी डवरर्ी करून झाडाला मातीचा भर ध्यावा ज्यामुळे 

जदमनीतील शेंगाची वाढ चाांगली होईल. 

आरी धररे्च्या अवसथेत दपकाला पाण्याचा तार् पडू िेयू नये व दपकाच्या आवश्यकतेनुसार ६ ते ८ 

दिवसाांच्या अांतराने सकाळी लवकर व सायांकाळी पाण्याचे दनयोजन करावे.  

उन्हाळी भुईमुग दपकामधे्य फवारर्ीसाठी ५ ते १० मावा िती शेंडयावर, १५ ते २० तुडतुडे िदत झाड, ५ 

फुलदकडे िदत शेंडयावर उपद्रव आढळल्यास इदमडाक्लोदिड १७.८ टके्क एस.एल २.५ दम.ली दकां वा 

स्िनॉलफॉस २५ इ.सी १४ दम.ली दकां वा लाम्बडाक्यहालोत्रीन ५ टके्क िती ६ दम.ली पैकी कोर्त्याही 

एका दकटकनाशकाची िती १० दलटर पाण्यात टाकून फवारर्ी करावी.  

नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी िकल प, 
 

डॉ पांजाबराव िेशमुख कृिी दवद्यापीठ, अकोला भारत मौसम दवभाग  
 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 
यवतमाळ कृिी हवामान सल ला                                                                                       शुक्रवार, दि. १६ एदिल २०२१ 

 

हवामान घटक 
हवामान अांिाज  

( दिनाांक १७ ते २१ एदिल २०२१) 

दिनाांक १७/०४ १८/०४ १९/०४ २०/०४ २१/०४ 

पाऊस (दममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तापमान (अां.से.) ३७.३ ३८ ३८ ३९.१ ३९.२ 

दकमान तापमान (अां.से.) २०.१ २०.८ २१.४ २१.९ २२.६ 

वा-याची दिशा ३८ ३४ ३२ ३१ २९ 

सकाळची सापेक्ष आद्रवता 

(%) 
२७ २३ २४ २१ २१ 

िुपारची सापेक्ष आद्रवता 

(%) 
३ ३ ३ २ २ 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) ३० २४४ ११ २५५ २९२ 

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



ताांबेरा व दटक्का रोगाचे दनयाांत्रर्ासाठी क्लोरोथालोनील ७५ डब्लयु.पी िती २० गॅ्रम दकां वा 

िोपीकोनॉझोल २५ टके्क िवाही १० दम.ली दकां वा टेबूकोनॉझोल २५.९ टके्क िवाही १० दम.ली ची िती 

१० दलटर पाण्यात टाकून फवारर्ी करावी. गरज पडल्यास १५ दिवसाांनी िुसरी फवारर्ी करावी.   

उन्हाळी मुग फुल धारर्ा उन्हाळी मुगात आवशक्यतेनुसार तुिार दसांचनाने पाण्याचे दनयोजन करावे. जदमनीत वाफसा येताच 

डवरर्ी व दनांिर्ी करावी.  

फुल धारर्ा व शेंग धारर्ा या अदत सांवेिदशल अवसथा मधे्य दपकास पार्ी कमी पडू िेऊ नये. 

उन्हाळी 

दतळ     

कळी / 

फुल 

उन्हाळी दतळ दपकात आवश्यकतेनुसार कोळपर्ी व दनांिर्ी करावी. 

पर्वगुच्छ (फायलोडी) हा दविानुजन्य रोग असून तुडतुड्ाांचा माफव त होतो. अशी झाडे दिसताच या 

झाडाांचा नाश करावा. तुडतुडे या दकडीच्या दनयांत्रर्ाकररता अांतरिवाही कीटकनाशकाची फवारर्ी 

करावी.  

उन्हाळी दतळामधे्य दिनाांक १६ एदिल व २० एदिल िरम्यान हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. 

त्यामुळे ६ ते ८ दिवसाांच्या अांतराने सकाळी लवकर व सायांकाळी दपकाच्या आवशक्यतेनुसार पाण्याचे 

दनयोजन करावे. 

उन्हाळी 

सुयवफुल 

कळी उन्हाळी सुयवफुल दपकात आवश्यकतेनुसार कोळपर्ी व दनांिर्ी करावी. 

दिनाांक १६ एदिल व २० एदिल िरम्यान हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अांिाज लक्षात 

घेता ६ ते ८ दिवसाांच्या अांतराने सकाळी लवकर व सायांकाळी दपकाच्या आवशक्यतेनुसार पाण्याचे 

दनयोजन करावे.  

उन्हाळी सुयवफुल दपकामधे्य तुडतुडे, फुलदकडे व पाांढरी माशीच्या दनयांत्रर्ासाठी इदमडाक्लोदिड १७.८ 

टके्क २.० दम.ली १० दलटर पार्ी या िमार्ात फवारर्ी करावी. 

गहू काढर्ी गहू दपकाचा तयार झालेला माल सुरदक्षत दठकार्ी ठेवावा व शेताची त्वररत खोल नाांगरर्ी करावी,      

भाजीपाला 

 

 

  वाढ/ 

काढर्ी 

पि झालेल्या सवव भाजीपाला दपकाची काढर्ी करून दवक्री करावी.  

उन्हाळी भाजीपाला दपकाांची अदत उष्णतेपासून सांरक्षर् करण्यासाठी ग्रीन शेडनेटचा वापर करावा. 

उष्ण हवामाचा अांिाज लक्षात घेता सकाळी लवकर व सायांकाळी दपकाच्या आवशक्यतेनुसार पाण्याचे 

दनयोजन करावे.   

उन्हाळी वेलवगीय भाजीपाला जसे काकडी, कारली, िुधी भोपळा, लाल भोपळा, चोपडा िोडका, दशरी 

िोडका, तसेच इतर भाजीपाला मधे्य चवळी, धने ची दनयोजन बद्ध पद्धतीनी लागवड करावी.  

भाजीपाला दपकाला ६ ते ८ दिवसाांच्या अांतराने सकाळी लवकर व सायांकाळी दपकाच्या 

आवशक्यतेनुसार पाण्याचे दनयोजन करावे. 

काांिा व लसूर् दपकाची पुनलावगवड झालेल्या के्षत्रात दपकाच्या गरजेनुसार, हांगामानुसार जदमदनच्या 

मगिुरा िमारे् ओलीत व्यवासथापन करावे. दपक स्वच्छ व दनरोगी राहण्यासाठी ३-४ दनांिन द्यावेत. काांिा 

व लसून दपकावर फुलदकडे व करपा रोग आढळताच स्िनॉलफॉस २५% िवाही १२ दम.ली + मॅन्कोझेब 

२५ गॅ्रम + सन्डोव्हीट स्िकर १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारर्ी करावी.   

दमरची दपकावरील शेंडेमर व फळसड रोगाच्या दनयत्रांर्ाकररता डायफेनकॉनाझोल २५ ईसी ५ दम.ली 

दकवाां अझोक्सोस्त्रोबीन २३% एस सी १० दम.ली िती १० दलटर पाण्यात  दमसळून फवारर्ी करावी. 

पशु / 

जनावरे 

 

- दिनाांक १६ एदिल व २० एदिल िरम्यान हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे त्यामुळे शेतकऱयाांनी 

जनावराांना स्वच्छ पार्ी व दहरवा चारा द्यावा. िुभत्या गाईस िररोज ८ दकलो वाळलेला + ६ दकलो दहरवा 

चारा आदर् १ दकलो खुराक द्यावा. खुराक दमश्रर् करताांना मका, ज्वारी, बाजरी, गव्हाचा कोांडा याांचा वापर 

करावा. खुराकात २० गॅ्रम / दकलो खदनज दमश्रर् दमसळावे. 

जनावराांना दहरव्या चा-यासाठी, पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार  व उपलब्ध ओलाव्याचा फायिा घेत चारा मका 

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



सिर कृदि सल  ला पदत्रका डॉ पांजाबराव िेशमुख कृदि दवद्यापीठ, अकोला येथील ग्रामीर् कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच या 

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


