
हवामानाचा 

इशारा 
दिनाांक १५ ते १८ मे २०२१, िरम्यान तुरळक दिकाणी हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. तसेच काही दिकाणी  

दवजाांचा कडकडाहट सह मेघ गजजना 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 प्रते्यक वेक्तीचे व आपल्या शेत मजुराांचे कोरोना रोगापासून 

रक्षण करण्याकररता शासनाने दिलेल्या सवज दनर्माचे पालन करणे आवश्क आहे ज्यामुळे 

कोरोना रोगाचा प्रसार होणार नाही. शेतातील उन्हाळ्यातील रादहलेली पूवज मशागतीचे कामे 

तातडीने पूणज करताांना काही प्रदतबांधक उपार् अांमलात आणणे गरजेचे आहे नका-तो ांडावर 

मास्क, िुप्पटा व्यवस्सथत बाांधावा. शेत काम करताांना दकां वा बोलताांना सुरदक्षत अांतर राखावे. 

चेहऱर्ावर वारांवार हात न दिरदवता कापडाने चेहरा पुसून घ्यावा. एखाद्यास सिी, पडसे व 

खोकला र्ासारखे लक्षण दिसत असल्यास त्या व्यक्तीस ताबडतोब डॉक्टराांकडे पािवावे. 

कामावरून घरी गेल्यावर हात, पार् व चेहरा साबणाने स्वच्छ धुवूनच घरात प्रवेश करावा. 

गिीच्या दिकाणी जाण्याचे आवजूजन टाळावे. अशा पद्धतीने शेतकरी बांधूनी प्राथदमक उपचार 

पाळल्यास स्वतः ला व कुटुांबाला कोरोना प्रािुभाजवापासून िूर िेवता रे्ईल. 

कपाशी पूवज हांगाम दपकाचा हांगाम सांपल्याबरोबर दपकाांचे अवशेि, दकडक बो ांडे, शेंगा, पालापाचोळा इत्यािी मधे्य 

बो ांडअळीच्या दकडी ांचे कोि लपून असतात त्या मुळे पुढील विीत बो ांडअळीचा प्रािुभाजव जास्त 

प्रमाणात होतो त्यामुळे अशे अवशेि नष्ट कराव्यात.   

नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल प, 
 

डॉ पांजाबराव िेशमुख कृिी दवद्यापीि, अकोला भारत मौसम दवभाग  
 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 
र्वतमाळ कृिी हवामान सल ला                                                                                        शुक्रवार, दि. १३ म े२०२१ 
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रे्णाऱर्ा खरीप हांगामासािी कापूस दपकाचे दनर्ोजन केले असल्यास जदमनीची र्ोग्य मशागत 

करून शेवटच्या वाखरणीपूवज कोरडवाहू दपकासािी शेतात हेक्टरी १२ ते १५ गाड्या तसेच 

बागार्ती लागवडीसािी २०२५ गाड्या चाांगले चाांगले कुजलेले शेणखत / कां म्पोस्ट खत शेतात 

समप्रमाणात पसरून टाकावे. उपलब्ध असल्यास २.५ टनगाांडूळ खत प्रती हेक्टरी जदमनीत 

एकसारखे दमसळून द्यावे व जाांभूळवाहीची वाट पहावी. 

शेतात दपकाची िेरपालट ची जुनी व पारांपाररक पद्धत आहे. त्यामुळे दकडी ांना र्जमान वनस्पती 

दमळण्यामुळे बो ांडअळीचा व इतर दकडी ांपासून होणारा प्रािुभाजव टाळण्यासािी नेसदगजकररत्या 

दनर्ांत्रण दमळदवण्यास मित होते.  

बो ांडअळीचा होणारा प्रािुभाजव टाळण्यासािी पूवज हांगामी कापशीची लागवड टाळावी. 

उन्हाळी 

भुईमुग 

िाणा भरणे िाणा भरण्याच्या अवसथेत दपकाला उष्ण तापमानामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासािी दपकाला 

पाण्याचा ताण पडू िेऊ नरे्, पुढील पाच दिवस सथादनक वातावरणाचा अांिाज घेत व सद्यस्सथतीत 

असलेल्या वाढत्या बाष्पीभवनाचा वेग लक्षात घेता दपकाला ६ ते ८ दिवसाांच्या अांतराने पाण्याचे 

दनर्ोजन करावे.  

उन्हाळी 

सुर्जिुल 

िाणा भरणे  सूर्जिुल दपकातील अदत सांवेिानशील अवसथा जसे बी भरणे वेळी पाण्याचा ताण पडू िेऊ नरे्. र्ा वेळी 

शक्यतोवर तुिार दसांचन टाळावे. पुढील पाच दिवस सथादनक वातावरणाचा अांिाज घेत व सद्यस्सथतीत 

उष्ण तापमानामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासािी ६ ते ८ दिवसाांच्या अांतराने सकाळी लवकर व 

सार्ांकाळी पाण्याचे दनर्ोजन करावे. 

उन्हाळी 

दतळ 

बो ांडर्ा 

भरणे/ 

पररपक्वता 

पररपक्व झालेल्या उन्हाळी दतळाची कापणी करावी. 

उन्हाळी दतळ बो ांडर्ा अवसथेत उष्ण तापमानामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासािी ६ ते ८ 

दिवसाांच्या अांतराने सकाळी लवकर व सार्ांकाळी पाण्याचे दनर्ोजन करावे. 

उन्हाळी मुग िाणा भरणे वेळेवर पेरणी केलेले उन्हाळी मुगा पररपक्व झाले असल्यास त्याची कापणी व मळणी करावी. 

उदशरा पेरणी केलेल्या उन्हाळी मुगात उष्ण तापमानामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासािी ६ ते 

८ दिवसाांच्या अांतराने सकाळी लवकर व सार्ांकाळी पाण्याचे दनर्ोजन करावे. 

िळझाडे वाढ /        

  काढणी 

सांत्रा दपकावर आांदबर्ा बहराचीच्या िळे, दटकून राहण्याच्या उदे्दशाने बगीच्याला पाणी िेणे सुरु 

िेवावे. पाण्याच्या पाळ्या ४ ते ५ दिवसाच्या अांतराने सुरु िेवाव्यात कारण र्ा मदहन्यात उष्ण 

तापमान वाढू शकते शक्य असेल तेथे बगीच्यात डर ीपने पाणी द्यावे.  

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 प्रती दिवस पाणी द्यावे. 

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 प्रती 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 िावरणी 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 प्रमाण कमी झाल्यास झाडाांच्या खोडावरील साली तडकण्याचे 

प्रमाण 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. 

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

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

पाण्यात दमसळून र्ाांची िवारणी करावी.  

सीतािळ बागेत सध्यस्सथतीत आांतर मशागत करू नरे्. 

आवळा बागेत सध्यस्सथतीत आांतर मशागत तसेच पाणी िेऊ नरे्.  

भाजीपाला 

 

 

वाढ / 

काढणी 

सथादनक वातावरण व जदमनीतील उपलब्ध ओलाव्याचा अांिाज घेऊन भाजीपाला दपकाला 

पाण्याचे दनर्ोजन करावे. 

पाण्याची उपलब्धता तसेच बाजार भाव व मागणी नुसार उन्हाळी वेलवगीर् भाजीपाला जसे 

काकडी, कारली, िुधी भोपळा, लाल भोपळा, चोपडा िोडका, दशरी िोडका, तसेच इतर 

भाजीपाला मधे्य चवळी, धने ची दनर्ोजनबद्ध पद्धतीनी काढणी व दवक्री करावी. 

काांिा व लसून दपकावर िुलदकडे व करपा रोग आढळताच क्विनॉलफॉस २५% प्रवाही १२ दम.ली + 

मॅन्कोझेब २५ गॅ्रम + सन्डोव्हीट स्स्टकर प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून िवारणी करावी. ज्या 

दिकाणी काांिा दपक काढणीर्ोग्य झाले आहे अश्या काांद्याची काढणी करून ३ ते ४ दिवस शेतात 

सुकवावा. त्यानांतर पात कापून ३ आठवडे सावलीत सुकवावा व प्रतवारी करून सुरदक्षत साठवणूक 

करावी.    

दमरची दपकावरील शेंडेमर व िळसड रोगाच्या दनर्त्रांणाकररता डार्िेनकॉनाझोल २५ ईसी ५ 

दम.ली दकवाां अझोक्सोस्त्रोबीन २३% एससी १० दम.ली प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून िवारणी 

करावी. दमरची दपकाला पाांढर माशी व िुलदकडर्ाांच्या प्रािुभाजवामुळे चुरडा मुरडा र्ा रोगाची 

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

कीडनाशकाांचा वापर करावर्ाचा झाल्यास िुलदकडे दनर्ांत्रणासािी दिप्रोनील ५ टके्क ई.सी १५ 

दम.ली तसेच िुलदकडर्ाांच्या व्यवसथापनासािी स्स्पनोसॅड ४५ ई.सी र्ा दकटकनाशकाची ४.० 

दम.ली मात्रा प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून िवारणी करावी.   

टोमॅटो दपकाच्या पानावरील लवकर रे्णारा करपा, उदशरा रे्णारा करपाच्या 

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

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

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

िवारणी करावी. 

पशु / 

जनावरे 

 

- वाढत्या तापमानामुळे जनावराांची र्ोग्य ती काळजी घ्यावी व त्याांना चरण्यासािी पािवू नरे् व 

त्याांना शक्यतोवर जागेवरच खाद्य ध्यावे व िुपारच्या वेळी जनावराांना दहरवा मका, चवळी, 

कडवळ, लसूणघास र्ासारखे पोिण वेरण द्यावे.  

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. 



जनावराांच्या गोठ्यातील तापमान दनर्ांदत्रत िेवण्या करीता गोठ्यातील जुना बारिाना ओला 

करून बाांधावा दकां वा पांखे लावावेत. कोांबड्याांना वाढत्या तापमानापासून साांभाळण्यासािी 

कोांबड्याांचे शेड पूवज – पदिम असावे, र्ामुळे शेडमधे्य हवा खेळती राहते. 

उन्हाळ्यात कोांबड्याच्या िै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 

दशिारशीवरून तर्ार करून, नानाजी िेखमुख कृिी सांजीवनी प्रकल प कार्ाजलर्, मुांबई रे्थून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


