
हवामानाचा 

इशारा 
हवामान अंदाजानुसार ददनांक १५, १७ व १८ मे २०२१, रोजी तुरळक दिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरुपात पावसाची 

शक्यता आहे. तसेच तुरळक दिकाणी वादळी वारा, दवजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे 

दपकांचे नाव अवस्था कृदि हवामान सल ्ला 
उन्हाळी 

भुईमूग 

काढणी /  शेंगा 

वाढीची अवसथा 
सध्याच्या काळात वेळेवर पेरणी केलेल या उन्हाळी भुईमूग काढणी सुरू आहे, वादळी वारा, 

मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसासाची शक्यता असल यामुळे,काढणी 

केलेल या उन्हाळी भुईमूग सुरदित दिकाणी सािवणूक करावी, शेंगा पावसात दभजणार नाहीत 

याची काळजी घ्यावी. उदशरा लागवड केलेल या उन्हाळी भुईमूग दपकात रस शोिण करणाऱ्या 

(फुलदकडे, मावा, तुडतुडे) दकडीचा प्रादुभाजव आढळल यास  इदमडाक्लोप्रीड 17.8 % 02 दमली 

दकंवा थायदमथोकझाम 12.6 % +  लॅम्बडा  सायहॅलोदिन  9.5 % 03 दमली प्रती 10 दलटर पाण्यात 

दमसळून पावसाची उघाड व वाऱ्याचा वेग कमी असताना फवारणी करावी.  
हळद काढणी अवस्था सध्याच्या काळात हळदीची काढणी, हळद उकडणे, वाळवणे, पॉदिश करणे ही कामे सुरू आहेत. 

वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची शक्यता असल यामुळे, 

हळदीची उघडयावर सािवण करू नये. 

दसताफळ  वाढीची     अवसथा दसताफळाच्या बागेत वाळलेल या फांद्ांची छाटणी करावी तसेच बागेत दवरळणी करावी. 

दसताफळ बागेत खोडदकडीचा प्रादुभाजव ददसून येत असल यास  याच्या व्यवसथापनासािी प्रादुभाजव 

झालेल या झाडाच्या जुन्या वाळलेल या फांद्ा कापून टाकाव्यात. मुख्य खोड लगत भुसा ददसून 

आल यास तारेच्या आकड्याने आतील अळ्या काढून नष्ट कराव्यात व दछदामधे्य पेटर ोलमधे्य 

बुडदवलेला बोळा दकंवा क्लोरोपायरीफॉस द्रावणाचा (2 दमली प्रती दलटर पाणी) बोळा टाकावा व 

दछद्र शेणाने अथवा मातीने दलपून घ्यावे.   
केळी  वाढीची अवसथा केळी बागेत आवश्यकतेनुसार पाणी व्यवसथापन करावे. केळी बागेत घडांना आधार द्ावा. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल प, 
 

वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्ापीि, परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  
 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 

नांदेड्कृिी हवामान सल ला                                                                                     शुक्रवार, ददनांक – १३ म े२०२१ 

 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

(ददनांक १४ ते १८्मे, २०२१) 
ददनांक 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 

पाऊस (दममी) 0.0 4.0 0.0 10.0 6.0 

कमाल तापमान (अं.से.) 41.0 42.0 42.0 40.0 39.0 

दकमान तापमान (अं.से.) 27.0 28.0 26.0 24.0 25.0 

ढग स्सथती (आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सापेि आद्रजता 

(%) 
60 61 65 68 69 

दुपारची सापेि आद्रजता 

(%) 
17 18 22 33 34 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
11 20 21 24 16 

वा-याची ददशा 
दक्षिण आग्नेय आग्नेय आग्नेय दक्षिण-आग्नेय 



आंबा  काढणी अवसथा वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसासाची शक्यता 

असल यामुळे, काढणी न केलेल या व काढणीस तयार असलेल या आंबा फळांची काढणी लवकर 

करून घ्यावी. आंबा बागेत खोडदकडीचा प्रादुभाजव ददसून येत असल यास  याच्या व्यवसथापनासािी 

प्रादुभाजव झालेल या झाडाच्या जुन्या वाळलेल या फांद्ा कापून टाकाव्यात. मुख्य खोड लगत भुसा 

ददसून आल यास तारेच्या आकड्याने आतील अळ्या काढून नष्ट कराव्यात व दछद्रात पेटर ोलमधे्य 

बुडदवलेला बोळा दकंवा क्लोरोपायरीफॉस द्रावणाचा (2 दमली प्रती दलटर पाणी) बोळा टाकावा व 

दछद्र शेणाने अथवा मातीने दलपून घ्यावे.  
द्रािे  फांदया फुटणे द्रािे बागेत फुलदकडयांचा प्रादुभाजव ददसून येत असल यास याच्या व्यवसथापनासािी 5 % दनंबोळी 

अकज  दकंवा  स्िनोसॅड 45% 2.5 दमदल दकंवा दफप्रोदनल 80% 0.6 दमली दकंवा इमामेक्टीन  

बेन्झोएट 5% 4 दमली प्रदत 10 दलटर पाण्यात दमसळून  पावसाची उघाड व वाऱ्याचा वेग कमी 

असताना फवारणी करावी. द्राि बागेत अन्नद्रव्यांची कमतरता ददसून आल यास 00:00:50 15 गॅ्रम 

प्रदत दलटर पाण्यात दमसळून  पावसाची उघाड व वाऱ्याचा वेग कमी असताना फवारणी करावी. 
भाजीपाला  वाढीची/काढणी 

अवसथा 
वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसासाची शक्यता 

असल यामुळे, काढणीस तयार आसलेल या भाजीपाला दपकांची तसेच टरबूज, खरबूज इत्यादी 

दपकांची काढणी करून सुरदित दिकाणी सािवण करावी. वांगी दपकावरील शेंडा व फळ 

पोखरणारी अळीच्या व्यवसथापनासािी 5% दनंबोळी अकाजची दकंवा  क्लोरॅन्ट्र ादनलीप्रोल 18.5% 
एससी 4 दमली दकंवा क्लोरपायरीफॉस 20% ईसी 20 दमली दकंवा इमामेक्टीन बेन्झोएट 5% एसजी 
4 गॅ्रम  दकंवा फेनप्रोपॅिीन 30% ईसी 5 दमली दकंवा स्िनोसॅड 45% एससी 3 दमली प्रदत 10 दलटर 

पाण्यात दमसळून  पावसाची उघाड व वाऱ्याचा वेग कमी असताना फवारणी करावी. 

फुल शेती  वाढीची/काढणी 

अवसथा 
वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसासाची शक्यता 

असल यामुळे, काढणीस तयार असलेल ्या फुलदपकांची काढणी करून घ्यावी. 
तुती रेशीम 

उद्ोग  
-- उन्हाळयात शक्यतो पट्टा पधदत तुती लागवडीत शेंदद्रय पदाथाांचे दकंवा पॉदलथीन (बॅ्लक) अच्छादन 

करावे. शेंदद्रय अच्छादनात गवत, काडीकचरा दपकांचे अवशेि झाडांची पाने, उसाचे पाचट इत्यादी 

दकंवा साखर कारखान्यातील मळी (मोलेसीस) चा वापर करावा. आवकाळी पावसाने दकंवा 

उन्हामुळे पाने वाळून त्याचा खत होतो. पट्टा पधदत तुती लागवडीत एकास आड एक पट्टयात 2 X 
2.5X 1.5 फुट आकाराचा चर खदून त्यात वरील शेंदद्रय पदाथज भरावेत असे केल याने जदमनीचा 

पोत सुधारणा होते व काबजन : नायटर ोजन चे प्रमाणात सुधारणा होते. 200 गेज काळे पॉदलथीन 

अच्छादनास एकरी आि हजार रूपये लागतात परंतू 1 ते 1.5 एकर तुती लागवड केलेल या 

शेतकऱ्यांनी असे अच्छादन करणे म्हणजे 2 ते 3 विज दनंदनीच्या खचाजत बचत होऊ शकते. 

सामुदादयक 

दवज्ञान  

- इंग्रजी झेंडंूच्या फुलांची भुकटी पाण्यामधे्य उकळून त्यापासून रंग काढता येतो. हा रंग सुती, रेशमी 

आदण उनी धागे रंगदवण्यासािी अनुक्रमे 11%, 2% आदण 2% या प्रमाणात घेऊन वापरता येतो. 

इंग्रजी झेंडूच्या फुलांपासून रंग काढण्यासािी व धागे रंगदवण्यासािी 30 दमदनटांचा वेळ प्रमादणत 

करण्यात आला आहे. सुती धागे रंगदवण्यापूवी, 10% हरडयाच्या द्रावणात प्रदक्रया करणे गरजेचे 

आहे. तुरटी, क्रोम, कॉपर सल फेट आदण फेरस सल फेट या रंगबंधकाचा वापर करून दफका ते 

गडद केशरी, गडद दवटकरी अशा दवदवध रंगछटा दमळतात. धुणे, घासणे, घाम आदण सूयजप्रकाश 

या सवज बाबीसािी रंगाचा पके्कपणा अदतशय चांगला आहे. 

पशुधन 

व्यवस्थापन 

 वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसासाची शक्यता 

असल यामुळे, जनावरांना उघडयावर सोडू दकंवा बांधू नये. दनवा-याच्या दिकाणी बांधावे व पावसात 

दभजणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. तसेच पाऊस चालू होण्याच्या  वेळी झाडाच्या आडोशाला 

थांबु नये.  उन्हाळा ऋतू असला तरीही अधून मधून पडत असलेल या पावसामुळे दकटकवगीय माशा 

जसे की डास, कू्यलीकॉईडस् ईत्यादीचे प्रमाण वाढले आहे व त्यांचा प्रादुभाजव पशुधनास जाणवत 

आहे. म्हणून अदश दशफारस करण्यात येते की पशुधनावर 5 % दनंबोळी अकज  अथवा द्रावण 

(15दमली दनंबोळी तेल + 15 दमली कारंज तेल + 2 गॅ्रम अंगाचा साबण + 1 दलटर पाणी खूप वेळ 

ढवळणे) पशुधनावरती फवारावे. 

सदर कृिी सल ला पदिका वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्ापीि, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा  जनेतील तज्ञ सदमतीच्या 

दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल प कायाजलय मंुबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


