
हवामानाचा 

इशारा 
दिनाांक ३० एदिल व ०२ मे ते ०४ मे िरम्यान तुरळक दिकाणी वािळीवारे व दवजाांच्या कडकडाटासह पाऊस होण्याची 

शक्यता आहे व दिनाांक ०१ मे रोजी एक ते िोन दिकाणी दवजाांच्या कडकडाटासह मेघगजजना आदण गारपीट होण्याची 

शक्यता आहे 
दपकाांचे नाव अवस था कृदि हवामान सल  ला 

आरोग्य 

व सवज दपके 

 सध्यास्सथतीत सांपूणज िेशात चालू असलेल्या कोरोना रोगाचे गाांभीर्ज लक्षात घेता सवज शेतकऱर्ाांनी र्ा 

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

करण्याकररता शासनाने दिलेल्या सवज दनर्माचे पालन करणे आवश्क आहे ज्यामुळे कोरोना रोगाचा 

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

माल बाजारपेिेत दवक्री करताांना स्वताच्या आरोग्याची काळजी करून व लोकाांशी सुरदक्षत अांतर िेवावे 

व वेळोवेळी आपले हात साबण लावून स्वच्छ पाण्यानी धुवून घावे . 

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

बुरशीचा नार्नाट होईल .    

उन्हाळी 

भुईमुग 

शेंगा धरणे शेंग धरणेच्या अवसथेत पुढील पाच दिवस सथादनक वातावरणाचा अांिाज घेत ६ ते ८ दिवसाांच्या 

अांतराने सकाळी लवकर व सार्ांकाळी पाण्याचे दनर्ोजन करावे.  

ताांबेरा व दटक्का रोगाचे दनर्ाांत्रणासािी क्लोरोथालोनील ७५ डब्लरु्.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 फवारणी करावी. गरज पडल्यास १५ दिवसाच्या अांतराने औिध 

बिलून िुसरी फवारणी करावी. फवारणी अगोिर सथादनक वातावरण पाहून दनणजर् घ्यावा.  

नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी िकल प, 
 

डॉ पांजाबराव िेशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला भारत मौसम दवभाग  
 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 
र्वतमाळ  कृिी हवामान सल ला                                                                                      शुक्रवार, दि. ३० एदिल २०२१ 

 

हवामान घटक 
हवामान अांिाज  

( दिनाांक ०१ ते ०५ २०२१) 

दिनाांक ०१/०५ ०२/०५ ०३/०५ ०४/०५ ०५/०५ 

पाऊस (दममी) २ ५ ३ ३ ३ 

कमाल तापमान (अां.से.) ४२.४ ४०.८ ३८.६ ३९.१ ३८.८ 

दकमान तापमान (अां.से.) २३.३ २१.९ २२.२ २२.५ २३.९ 

वा-र्ाची दिशा ४१ ३८ ३३ ३६ ३३ 

सकाळची सापेक्ष आर्द्जता 

(%) 
२२ २५ २८ २६ २८ 

िुपारची सापेक्ष आर्द्जता 

(%) 
४ ४ ४ ४ ४ 

वा-र्ाचा वेग (दकमी / 

तास) १९५ २८९ २३८ १५८ २०२ 

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



उन्हाळी मुग शेंग धारणा उन्हाळी मुगात शेंग धारणा अवसथामधे्य पुढील पाच दिवस सथादनक वातावरणाचा अांिाज घेत 

दपकाच्या आवशक्यतेनुसार पाण्याचे दनर्ोजन करावे.  

उन्हाळी मुग दपकात शेंगा पोखरणारी अळी व पाांढरी माशी र्ाांच्या व्यवसथापनासािी िािुभाजव 

आढळून रे्त असल्यास इांडाक्झीकाबज १५.८ टके्क इ.सी ६ ते ७ दम.ली िती १० लीटर पाण्यात 

दमसळून फवारणी करावी. फवारणी अगोिर सथादनक वातावरण पाहून दनणजर् घ्यावा. 

उन्हाळी 

दतळ     

फुल / 

बो ांडर्ा 

पणजगुच्छ (फार्लोडी) हा दविानुजन्य रोग असून तुडतुड्ाांचा माफज त होतो. अशी झाडे दिसताच 

र्ा झाडाांचा नाश करावा. तुडतुडे र्ा दकडीच्या दनर्ांत्रणाकररता अांतरिवाही कीटकनाशकाची 

फवारणी करावी.  

उन्हाळी दतळामधे्य पुढील पाच दिवस सथादनक वातावरणाचा अांिाज घेत ६ ते ८ दिवसाांच्या अांतराने 

दपकाच्या आवशक्यतेनुसार पाण्याचे दनर्ोजन करावे. 

उन्हाळी 

सुर्जफुल 

फुल उन्हाळी सुर्जफुल दपकात पुढील पाच दिवस सथादनक वातावरणाचा अांिाज घेत ६ ते ८ दिवसाांच्या 

अांतराने सकाळी लवकर व सार्ांकाळी पाण्याचे दनर्ोजन करावे. 

उन्हाळी सुर्जफुल दपकामधे्य तुडतुडे, फुलदकडे व पाांढरी माशीच्या दनर्ांत्रणासािी 

इदमडाक्लोदिड १७.८ टके्क २.० दम.ली १० दलटर पाणी र्ा िमाणात फवारणी करावी. फवारणी 

अगोिर सथादनक वातावरण पाहून दनणजर् घ्यावा.  

फळझाडे वाढ /        

  काढणी 

आांदबर्ा बहराचे झाडावर र्ा वेळी ढगाळ वातावरणामुले आदण नवीन पालवी रे्ण्याच्या वेळी 

दसटरस सार्ला दकडीची दपले्ल पानांतून रस शोिण करतात. र्ामुळे फळधारणेवर अदनष्ट 

पररणाम होण्याची शक्याता असते. र्ादशवार् दसटरस सार्लाच्या िािुभाजवामुळे मौसांबीमधे्य 

'गे्रदनांग' र्ा दविाणुजन्य रोगाचा िसार होतो. दकडीच्या दनर्ांत्रणासािी इदमडाक्लोदिड ०.५ दम.ली  

दकां वा आबामेक्टीन ०.४२ दम.ली िती दलटर पाणी र्ा िमाणात फवारणी करावी.      

दलांबूच्या १ ते ४ , ५ ते ७ व ७ ते ८ विाजवरील झाडाांना अनुक्रमे ११ ते ३५, ४२ ते ६१ व ७३ ते १०८ 

दलटर िती दिवस पाणी द्यावे. 

उष्ण तापमान वाढत असल्यामुळे पाण्याच्या िोन पाळ्यातील अांतर ६ ते ७ दिवसाचे करावे. 

दिां बकसांच असल्यास सांत्रा व मौसांबी चे १ ते ४, ५ ते ७ व ८ विाजवरील झाडाांना अनुक्रमे १७ ते ७४, 

१०२ ते १६६ व १८७ ते २३५ दलटर िती दिवस पाणी द्यावे. 

उन्हामुळे बाष्पीभवन वेग अदधक असतो त्यामुळे कलम / रोपे पाने लवकर कोमेजतात 

अशावेळी पोटादशर्म नार्टर ेट (१३:०:४५) १ दकलो १०० दलटर पाण्यात दमसळून २०-२५ 

दिवसाांच्या अांतराने फावरणी करावी. र्ामुळे पानांतील बाष्पीभवन वेग कमी होतो तसेच 

पानाांतील अन्नांश तर्ार होणे दक्रर्ा मांिावत नाही. 

तापमान वाढ व उष्ण वारा र्ामुळे सांत्रा / मौसांबी / दलांबू झाडावर फळगळ सांभवते. फळगळ 

दनर्ांत्रणासािी दजब्रादलक ऑदसड िती १.५ गॅ्रम (१५ पीपीएम) + रु्ररर्ा (१ दकलो) + १०० दलटर 

पाण्यात दमसळून र्ाांची 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. 

उष्णतेमुळे झाडातील पाण्याचे िमाण कमी झाल्यास झाडाांच्या खोडावरील साली तडकण्याचे 

िमाण वाढू शकते अशावेळी झाडाचे बुरशीजन्य व इतर रोगापासून सांरक्षण करण्याचा दृष्टीने 



उन्हाळ्याच्या सुरुवातीस खोडाला बोडो दमश्रण लावावे. बोडोदमश्रण एक ते िीड मीटर उांची परं्त 

लावावे. 

डादळां ब दपकावरील तेल्या रोगाच्या दनर्त्रांणाकररता कॉपर हार्डर ोक्साआईड २५ गॅ्रम + 

स्ट्रेप्टोमार्सीन सले्फट ५ गॅ्रम दकवाां कॉपर हार्डर ोक्साआईड २५ गॅ्रम + ब्रोनोपोल ५ गॅ्रम िदत १० 

दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. फवारणी करताांना स्ट्ीकरचा वापर करावा. 

तीव्रतेनुसार १५ दिवसाांनी पुन्हा फवारणी करावी. 

फवारणी अगोिर सथादनक वातावरण पाहून दनणजर् घ्यावा. 

भाजीपाला 

 

 

वाढ / 

काढणी 

वाांगी दपकावर मावा, तुडतुडे, पाांढरी माशी व कोळीचा िािुभाव आढळून रे्तो त्याच्या 

व्यवसथापनासािी रोप लावणीनांतर २ आिवड्ाांनी डार्मेथोएट ३० टके्क िवाही १० दम.ली 

दकां वा क्विनॉलफॉस २५ टके्क िवाही २० दम.ली दकां वा थार्ोमेटोन २५ टके्क िवाही १० दम.ली १० 

दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. शेंगा आणी फळे पोखरणार्ा अळीच्या 

व्यवसथापनासािी सार्परमेत्रीन २५ टके्क िवाही ३० दम.ली १० दलटर पाण्यात दमसळून 

फवारणी करावी. फवारणी वातावरण व हवा कमी असेल वेळेत करावी. 

काांिा व लसूण दपकाची पुनलाजगवड झालेल्या के्षत्रात दपकाच्या गरजेनुसार, हांगामानुसार 

जदमदनच्या मगिुरा िमाणे ओलीत व्यवसथापन करावे. दपक स्वच्छ व दनरोगी राहण्यासािी ३-४ 

दनांिन द्यावेत. काांिा व लसून दपकावर फुलदकडे व करपा रोग आढळताच क्विनॉलफॉस २५% 

िवाही १२ दम.ली + मॅन्कोझेब २५ गॅ्रम + सन्डोव्हीट स्स्ट्कर िती १० दलटर पाण्यात दमसळून 

फवारणी करावी.   

दमरची दपकावरील शेंडेमर व फळसड रोगाच्या दनर्त्रांणाकररता डार्फेनकॉनाझोल २५ ईसी ५ 

दम.ली दकवाां अझोक्सोस्त्रोबीन २३% एससी १० दम.ली िती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी 

करावी. दमरची दपकाला पाांढर माशी व फुलदकडर्ाांच्या िािुभाजवामुळे चुरडा मुरडा र्ा रोगाची 

लागण होत. पाांढर्ाज माशीच्या दनर्ांत्रणासािी दपवळे दचकट सापळे शेतात लावावेत. रासार्दनक 

कीडनाशकाांचा वापर करावर्ाचा झाल्यास फुलदकडे दनर्ांत्रणासािी दफिोनील ५ टके्क ई.सी १५ 

दम.ली तसेच फुलदकडर्ाांच्या व्यवसथापनासािी स्िनोसॅड ४५ ई.सी र्ा दकटकनाशकाची ४.० 

दम.ली मात्रा िती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.   

टोमॅटो दपकाच्या पानावरील लवकर रे्णारा करपा, उदशरा रे्णारा करपाच्या 

व्यवसथापनाकररता मन्कॉझेब ७५ डबू्लपी २५ गॅ्रम दकवाां िोदपनेब ७०% डबू्लपी ३० गॅ्रम दकवाां 

अझोक्शोस्त्रोबीन १८.२% + डार्फेनकॉनझोल ११.४% (दमश्र घटक) १० दम.ली दकवाां 

मेटलअस्ससल + क्लोरोथालोनील (दमश्र घटक) २० दम.ली ची िती १० दलटर पाण्यात दमसळून 

फवारणी करावी. 

फवारणी अगोिर सथादनक वातावरण पाहून दनणजर् घ्यावा. 

पशु / 

जनावरे 

 

- दिनाांक ३० एदिल व ०२ मे ते ०४ मे िरम्यान तुरळक दिकाणी वािळीवारे व दवजाांच्या 

कडकडाटासह पाऊस होण्याची शक्यता आहे व दिनाांक ०१ मे रोजी एक ते िोन दिकाणी 

दवजाांच्या कडकडाटासह मेघगजजना आदण गारपीट होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे जनावराांची 

र्ोग्य ती काळजी घ्यावी व त्याांना चरण्यासािी पािवू नरे् व त्याांना जागेवरच खाद्य ध्यावे.  

जांताच्या व दवदवध आजाराच्या दनर्ांत्रणासािी पशु वैिर्काच्या सहार्ाने जांतनाशक व लसी 

जनावराांना पाजावे / टोचून घ्यावे. वातावरणातील उष्णता वाढल्यामुळे जनावराांच्या शरीराचे 



तापमान वाढते व हे तापमान दनर्ांदत्रत िेवण्यासािी जनावरे जास्त पाणी दपतात व कमी चारा 

खातात त्यामुळे जनावराांना स्वच्छ पाणी द्यावा. 

िुपारच्या वेळी जनावराांना दहरवा मका, चवळी, कडवळ, लसूणघास र्ासारखे पोिण वेरण द्यावे.  

जनावराांच्या गोठ्यातील तापमान दनर्ांदत्रत िेवण्या करीता गोठ्यातील जुना बारिाना ओला 

करून बाांधावा दकां वा पांखे लावावेत. त्याांना जागेवर तीन वेळेस पाणी द्यावे. 

उन्हाळ्यात कोांबड्ाच्या िैनांदिन खाद्यात जीवनसत्व “सी” व “ई” र्ाचा वापर करावा. 

सिर कृदि सल  ला पदत्रका डॉ पांजाबराव िेशमुख कृदि दवद्यापीि, अकोला रे्थील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा र्ोजनेतील तज्ञ सदमतीच र्ा 

दशफारशीवरून तर्ार करून, नानाजी िेखमुख कृिी सांजीवनी िकल प कार्ाजलर्, मुांबई रे्थून िसाररत करण्यात आलेली आहे. 


