
हवामानाचा 

इशारा 
हवामान अंदाजानुसार तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरुपात पाऊस पडण्याची शक्यता ेह .  

ठपकांच  नाव अवस था कृठि हवामान सल  ला 

ेरोग्य  सध्यास्सथतीत संपूणण द शात चालू असल ल्या कोरोना रोगाच  गांभीर्ण लक्षात घ ता सवण 

श तकऱर्ांनी र्ा रोगापासून ेपल्या पररवाराच्या प्रत्य क व क्तीच  व ेपल्या श त मजुरांच  

कोरोना रोगापासून रक्षण करण्याकररता शासनान  ठदल ल्या सवण ठनर्माच  पालन करण  

ेवश्क ेह  ज्यामुळ  कोरोना रोगाचा प्रसार होणार नाही. श तीच  काम करताना तस च 

श तीठनगडीत अवजार  व इतर संसाधन  वापरतांना व श त माल बाजारप ि त ठवक्री करतांना 

स्वताच्या ेरोग्याची काळजी करून व लोकांशी सुरठक्षत अंतर ि वाव  व व ळोव ळी ेपल  

हात साबण लावून स्वच्छ पाण्यानी धुवून घाव . 

सवण ठपक   

पूवणमशागत  

श तात शक्य असल्यास जठमनीची खोल नांगरणी करावी, त्यामुळ  जमीन तापण्यास मदत 

होवून ठकडीचं  कोि व घातक बुरशीचा नार्नाट होईल.    

जठमनीची मशागत (नांगरणी, वखरणी) समतल ठकंवा मुख्य उतरला ेडवी करावी. त्यामुळ  

जठमनीची धुप कमी होऊन पावसाच  पाणी जठमनीत मुर ल व जठमनीची धुप होणार नाही. 

श तात 'ेगप टी बंद' र्ा तत्वाचा अवलंब करावा, कापशी, तूर व गव्हाच  काड श तात जाळू नर्  

त्याचा कंपोस्ट खत तर्ार करण्यासािी उपर्ोग घ्यावा.    

उन्हाळी 

भुईमुग 

शेंग धरण  हवामान अंदाजानुसार ठदनांक २७ एठप्रल व ०१ म  दरम्यान हवामान कोरड  राहण्याची शक्यता 

ेह , त्यामुळ  शेंग धरण च्या अवसथ त ६ त  ८ ठदवसांच्या अंतरान  सकाळी लवकर व सारं्काळी 

पाण्याच  ठनर्ोजन कराव .  

नानाजी द शमुख कृिी संजीवनी प्रकल प, 

 

डॉ पंजाबराव द शमुख कृिी ठवद्यापीि, अकोला भारत मौसम ठवभाग  

 

ईम ल - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 

र्वतमाळ, कृिी हवामान सल ला                                                                                            मंगळवार ठदनांक: २७ एठप्रल २०२१ 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज 

( ठदनांक २८ एठप्रल त  ०२ म  २०२१) 

ठदनांक २८/०४ २९/०४ ३०/०४ ०१/०५ ०२/०५ 

पाऊस (ठममी) २ २ २ २ २.५ 

कमाल तापमान (अं.स .) ४२.६ ४३ ४३.३ ४३.६ ४२.३ 

ठकमान तापमान (अं.स .) २३.७ २४.४ २४.४ २४.५ २३.१ 

सकाळची साप क्ष ेर्द्णता 

(%) 
३१ ३६ ३१ ३९ ४८ 

दुपारची साप क्ष ेर्द्णता 

(%) 
२५ २३ २२ २३ ३० 

वा-र्ाचा व ग (ठकमी / 

तास) 
४ ४ ४ ४ ६ 

वा-र्ाची ठदशा 
१३५ १८० २४३ १७१ १५८ 

ढग स्सथती (ेकाश) 
अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 



तांब रा व ठटक्का रोगाच  ठनर्ांत्रणासािी क्लोरोथालोनील ७५ डब्लरु्.पी प्रती २० गॅ्रम ठकंवा 

प्रोपीकोनॉझोल २५ टक्क  प्रवाही १० ठम.ली ठकंवा ट बूकोनॉझोल २५.९ टक्क  प्रवाही १० ठम.ली 

ची प्रती १० ठलटर पाण्यात टाकून फवारणी करावी. गरज पडल्यास १५ ठदवसाच्या अंतरान  

औिध बदलून दुसरी फवारणी करावी. 

उन्हाळी 

ठतळ 

फुल / 

बोडंर्ा 

पणणगुच्छ (फार्लोडी) हा ठविानुजन्य रोग असून तुडतुड्ांचा माफण त होतो. अशी झाड  

ठदसताच र्ा झाडांचा नाश करावा. तुडतुड  र्ा ठकडीच्या ठनरं्त्रणाकररता अंतरप्रवाही 

कीटकनाशकाची फवारणी करावी.  

उन्हाळी ठतळामध्य  ६ त  ८ ठदवसांच्या अंतरान  ठपकाच्या ेवशक्यत नुसार पाण्याच  ठनर्ोजन 

कराव . 

उन्हाळीसुर्णफुल कळी हवामान अंदाजानुसार ठदनांक २७ एठप्रल व ०१ म  दरम्यान हवामान कोरड  राहण्याची शक्यता 

ेह , त्यामुळ  उन्हाळी सुर्णफुल ठपकात ६ त  ८ ठदवसांच्या अंतरान  सकाळी लवकर व 

सारं्काळी पाण्याच  ठनर्ोजन कराव . 

उन्हाळी सुर्णफुल ठपकामध्य  तुडतुड , फुलठकड  व पांढरी माशीच्या ठनरं्त्रणासािी 

इठमडाक्लोठप्रड १७.८ टक्क  २.० ठम.ली १० ठलटर पाणी र्ा प्रमाणात फवारणी करावी.  

उन्हाळी मुग शेंग धारणा उन्हाळी मुगात शेंग धारणा अवसथामध्य  ठपकाच्या ेवशक्यत नुसार पाण्याच  ठनर्ोजन 

कराव .  

उन्हाळी मुग ठपकात शेंगा पोखरणारी अळी व पांढरी माशी र्ांच्या व्यवसथापनासािी प्रादुभाव 

ेढळून र् त असल्यास इंडाक्झीकाबण १५.८ टक्क  इ.सी ६ त  ७ ठम.ली प्रती १० लीटर पाण्यात 

ठमसळून फवारणी करावी. 

फळझाड  

 

 

 

 वाढ / 

काढणी  

हवामान अंदाजानुसार पुढील पाच ठदवस हवामान कोरड  राहण्याची शक्यता ेह , त्यामुळ  

संत्रा व मौसंबी बाग ला पाणी द ण  सुरु ि वाव , ज ण करून ेंठबर्ा भाराची फळ , झाडावर 

ठटकतील, उष्ण तापमान वाढत असल्यामुळ  पाण्याच्या दोन पाळ्यातील अंतर ६ त  ७ ठदवसाच  

कराव . ठिंबकसंच असल्यास संत्रा व मौसंबी च  १ त  ४, ५ त  ७ व ८ विाणवरील झाडांना अनुक्रम  

१४ त  ६३, ८७ त  १४३ व १६३ त  २०४ ठलटर प्रती ठदवस पाणी द्याव . 

उन्हामुळ  बाष्पीभवन व ग अठधक असतो त्यामुळ  कलम / रोप  पान  लवकर कोम जतात 

अशाव ळी पोटाठशर्म नार्टर  ट (१३:०:४५) १ ठकलो १०० ठलटर पाण्यात ठमसळून २०-२५ 

ठदवसांच्या अंतरान  फावरणी करावी. र्ामुळ  पानंतील बाष्पीभवन व ग कमी होतो तस च 

पानांतील अनं्नश तर्ार होण  ठक्रर्ा मंदावत नाही. 

तापमान वाढ व उष्ण वारा र्ामुळ  संत्रा / मौसंबी / ठलंबू झाडावर फळगळ संभवत . फळगळ 

ठनरं्त्रणासािी ठजब्राठलक ऑठसड प्रती १.५ गॅ्रम (१५ पीपीएम) + रु्ररर्ा (१ ठकलो) + १०० 

ठलटर पाण्यात ठमसळून र्ांची फवारणी करावी.  

नवीन लागवड केलेल्या (१ ते ४ वर्ष) फळझाडाांचे मर्ाषदित पाणी िेवून मटका (मातीचे माठ) पद्धत 

वापरावी. आळ्यात पाला पाचोळा, ग्व्ाांडर्ाचे आच्छािन करावे, लहान रोपावर पहाषटी, तुऱ्हाटीचे छप्पर 

करावे. 

उष्णत मुळ  झाडातील पाण्याच  प्रमाण कमी झाल्यास झाडांच्या खोडावरील साली तडकण्याच  

प्रमाण वाढू शकत  अशाव ळी झाडाच  बुरशीजन्य व इतर रोगापासून संरक्षण करण्याचा दृष्टीन  

उन्हाळ्याच्या सुरुवातीस खोडाला बोडो ठमश्रण लावाव . बोडोठमश्रण एक त  दीड मीटर उंची 

परं्त लावाव . 

डाठळंब ठपकावरील त ल्या रोगाच्या ठनर्तं्रनाकररता कॉपर हार्डर ोक्साेईड २५ गॅ्रम + 

स्टर प्टोमार्सीन सल्फ ट ५ गॅ्रम ठकवां कॉपर हार्डर ोक्साेईड २५ गॅ्रम + ब्रोनोपोल ५ गॅ्रम प्रठत 



१० ठलटर पाण्यात ठमसळून फवारणी करावी. फवारणी करतांना स्टीकरचा वापर करावा. 

तीव्रत नुसार १५ ठदवसांनी पुन्हा फवारणी करावी. 

भाजीपाला 

 

 

 वाढ / 

काढणी 

वांगी ठपकावर मावा, तुडतुड , पांढरी माशी व कोळीचा प्रादुभाव ेढळून र् तो त्याच्या 

व्यवसथापनासािी रोप लावणीनंतर २ ेिवड्ांनी डार्म थोएट ३० टक्क  प्रवाही १० ठम.ली 

ठकंवा क्विनॉलफॉस २५ टक्क  प्रवाही २० ठम.ली ठकंवा थार्ोम टोन २५ टक्क  प्रवाही १० ठम.ली १० 

ठलटर पाण्यात ठमसळून फवारणी करावी. शेंगा ेणी फळ  पोखरणार्ा अळीच्या 

व्यवसथापनासािी सार्परम त्रीन २५ टक्क  प्रवाही ३० ठम.ली १० ठलटर पाण्यात ठमसळून 

फवारणी करावी. फवारणी वातावरण व हवा कमी अस ल व ळ त करावी. 

कांदा व लसूण ठपकाची पुनलाणगवड झाल ल्या क्ष त्रात ठपकाच्या गरज नुसार, हंगामानुसार 

जठमठनच्या मगदुरा प्रमाण  ओलीत व्यवसथापन कराव . ठपक स्वच्छ व ठनरोगी राहण्यासािी ३-

४ ठनंदन द्याव त. कांदा व लसून ठपकावर फुलठकड  व करपा रोग ेढळताच क्विनॉलफॉस २५% 

प्रवाही १२ दम.ली + मॅन्कोझ ब २५ गॅ्रम + सन्डोव्हीट स्स्टकर प्रती १० ठलटर पाण्यात ठमसळून 

फवारणी करावी.   

ठमरची ठपकावरील शेंड मर व फळसड रोगाच्या ठनर्तं्रणाकररता डार्फ नकॉनाझोल २५ ईसी 

५ ठम.ली ठकवां अझोक्सोस्त्रोबीन २३% एससी १० ठम.ली प्रती १० ठलटर पाण्यात ठमसळून 

फवारणी करावी. ठमरची ठपकाला पांढर माशी व फुलठकडर्ांच्या प्रादुभाणवामुळ  चुरडा मुरडा 

र्ा रोगाची लागण होत. पांढर्ाण माशीच्या ठनरं्त्रणासािी ठपवळ  ठचकट सापळ  श तात लावाव त. 

तस च फुलठकडर्ांच्या व्यवसथापनासािी स्िनोसॅड ४५ ईसी र्ा ठकटकनाशकाची ४.० ठम.ली 

मात्रा प्रती १० ठलटर पाण्यात ठमसळून फवारणी करावी.   

टोमॅटो ठपकाच्या पानावरील लवकर र् णारा करपा, उठशरा र् णारा करपाच्या 

व्यवसथापनाकररता मन्कॉझ ब ७५ डबू्लपी २५ गॅ्रम ठकवां प्रोठपन ब ७०% डबू्लपी ३० गॅ्रम ठकवां 

अझोक्शोस्त्रोबीन १८.२% + डार्फ नकॉनझोल ११.४% (ठमश्र घटक) १० ठम.ली ठकवां 

म टलअस्ससल + क्लोरोथालोनील (ठमश्र घटक) २० ठम.ली ची प्रती १० ठलटर पाण्यात ठमसळून 

फवारणी करावी. 

पशु / जनावर  - वाढत  तापमान पाहून जनावरांना शक्यतोवर सकाळी व सारं्काळी बाह र चरण्यासािी न्याव , 

त्यासोबत जनावरांना स्वच्छ पाणी द्यावा. 

हवामान अंदाजानुसार पुढील पाच ठदवस हवामान कोरड  राहण्याची शक्यता ेह , 

गोठ्यातील तापमान ठनरं्ठत्रत ि वण्या करीता गोठ्यातील जुना बारदाना ओला करून 

बांधावा ठकंवा पंख  लावाव त. त्यांना जाग वर तीन व ळ स पाणी द्याव . 

उन्हाळ्यात कोबंड्ाच्या दैनंठदन खाद्यात जीवनसत्व “सी” व “ई” र्ाचा वापर करावा. 

सदर कृठि सल  ला पठत्रका डॉ पंजाबराव द शमुख कृठि ठवद्यापीि, अकोला र् थील ग्रामीण कृठि मौसम स वा र्ोजन तील तज्ञ सठमतीच र्ा 

ठशफारशीवरून तर्ार करून, नानाजी द खमुख कृिी संजीवनी प्रकल प कार्ाणलर्, मंुबई र् थून प्रसाररत करण्यात ेल ली ेह . 


