
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार जजल्हयात जदनांक २७ मे रोजी तुरळक जिकाणी तसेच २८ ते ३० मे रोजी बऱ्याच जिकाणी 

वादळी वारा, जवजांचा कडकडाट, वाऱ्याचा वेग अजिक राहून पावसाची शक्यता आहे. 

जपकांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

कापूस पूववमशागत कोरडवाहू कापूस लागवडीसािी भारी व काळया जजमनीमधे्य दोन-जतन विावनी एक वेळा 

खोल नांगरणी करावी. नांगरणी नंतर मोगडणी करावी. मोगडणीनंतर दोन-जतन वखराच्या 

पाळया द्याव्यात. शेवटची वखरणी करण्यापूवी कोरडवाहू कापूस लागवडीसािी 5 टन (10-

12 गाडया) चांगले कुजलेले शेणखत/कंपोस्ट खत शेतात समप्रमाणात पसरावे. 

तुर पूववमशागत तुर जपकाच्या पूवव मशागतीसािी एक नांगरणी व वखराच्या 2 ते 3 पाळया द्याव्यात. शेवटच्या 

पाळी अगोदर चांगले कुजलेले शेणखत जकंवा कंपोस्ट खत हेक्टरी 5 टन (10-12 गाडया) 

जजमनीत जमसळून पाळी द्यावी. 

मुग/उडीद पूववमशागत मुग/उडीद लागवडीसािी एक नांगरणी व कुळवाच्या 2 ते 3 पाळया द्याव्यात. शेवटच्या 

कुळवणी अगोदर चांगले कुजलेले शेणखत हेक्टरी 5 टन (10-12 गाडया) जजमनीत जमसळून 

पाळी द्यावी. 

भुईमूग पूववमशागत/ 

काढणी  

भुईमूगाच्या पेरणीसािी बळीराम देशी नांगराची एक ते दोन नांगरणीनंतर वखराच्या दोन ते 

जतन पाळया द्याव्यात. शेवटच्या वखरपाळी पूवी प्रजत हेक्टरी 7.5 टन (14-16 गाडया) 

शेणखत/कंपोस्ट खत पसरून जजमन भुसभूशीत करावी. सध्याच्या काळात उन्हाळी भुईमूग 

काढणी सुरू आहे, वादळी वारा, मेघगजवना, जवजांचा कडकडाट व तुरळक जिकाणी 

पावसासाची शक्यता असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल्या भुईमूगाची काढणी लवकरात 

लवकर करून घ्यावी. काढणी केलेल्या उन्हाळी भुईमूग सुरजित जिकाणी सािवणूक करावी, 

शेंगा पावसात जभजणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. 

मका पूववमशागत जजमनीची खोल नांगरट करावी. वखराच्या एक ते दोन पाळया देऊन जजमन तयार करावी. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 
 

वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परभणी आजण भारत मौसम जवभाग  
 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
बीड , कृिी हवामान सल्ला                                                                                              मंगळवार, जदनांक: २५ मे २०२१ 

 
 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

(जदनांक २६ ते ३० मे 2021 ) 
जदनांक 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 

पाऊस 0.0 0.0 9.0 20.0 30.0 

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

जकमान तापमान (अं.से.) 25.0 26.0 27.0 26.0 26.0 

ढग स्स्थती (आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सापेि आर्द्वता 
(%) 

55 55 65 64 75 

दुपारची सापेि आर्द्वता 
(%) 

28 24 23 27 28 

वा-याचा वेग (जकमी / 

तास) 
27 27 24 20 24 

वा-याची जदशा 
पश्चिम-वायव्य पश्चिम पश्चिम पश्चिम पश्चिम 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


केळी पूववमशागत/घड 

वाढीची अवस्था 

केळीच्या नवीन लागवडीसािी चांगले कुजलेले शेणखत जकंवा कंपोस्ट खत लागवडीपूवी 

जजमनीत जमसळून द्यावे.केळी बागेत घडांची वाढ होत नसल्यास 00:00:50 15 गॅ्रम प्रजत जलटर 

पाण्यात जमसळून फवारणी दोन जदवसात करावी. 

आंबा लागवड/काढणी 

अवस्था 

आंब्याच्या नवीन लागवडीसािी 1X1X1 मीटर आकाराचे खडे्ड घेऊन त्यात अिाव जकलो सूपर 

फॉसे्फट व 50 जकलो शेणखत जकंवा कंपोस्ट खत टाकावे व पोयटा मातीने सवव जमश्रणासहीत 

खड्डा भरून घ्यावा. वादळी वारा, मेघगजवना, जवजांचा कडकडाट व तुरळक जिकाणी 

पावसासाची शक्यता असल्यामुळे, काढणी न केलेल्या व काढणीस तयार असलेल्या आंबा 

फळांची काढणी करून घ्यावी.  

र्द्ाि फांद्या फुटणे एजप्रल छाटणी केलेल्या र्द्ाि बागेत फुटीचंी जवरळणी करावी. 

जसताफळ लागवड/वाढीची 

अवस्था 

जसताफळाच्या नवीन लागवडीसािी 50X50X50 सें.मी. या आकाराचे खडे्ड घेऊन त्यात एक 

ते जदड घमेले चांगले कुजलेले शेणखत अथवा कंपोस्ट खत, अिाव जकलो सुपर फॉसे्फट, 

फॉलीडॉल पावडर घालून व चांगल्या मातीच्या जमश्रणाने ते भरावे.  

भाजीपाला पूववमशागत/वाढीची 

अवस्था 

खरीप हंगामात भाजीपाला लागवडीसािी जजमनीचा पूवव मशागत करून घ्यावी. वादळी वारा, 

मेघगजवना, जवजांचा कडकडाट व तुरळक जिकाणी पावसासाची शक्यता असल्यामुळे, 

काढणीस तयार आसलेल्या भाजीपाला जपकांची तसेच टरबूज, खरबूज इत्यादी जपकांची 

काढणी करावी 

फुलशेती पूववमशागत/वाढीची 

अवस्था 

खरीप हंगामात फुलजपकाच्या लागवडीसािी जजमनीची पूवव मशागत करून घ्यावी. वादळी 

वारा, मेघगजवना, जवजांचा कडकडाट व तुरळक जिकाणी पावसासाची शक्यता असल्यामुळे, 

काढणीस तयार असलेल् या फुलजपकांची काढणी करून घ्यावी. 

पशुिन 

व्यवस्थापन 

------- वादळी वारा, मेघगजवना, जवजांचा कडकडाट व तुरळक जिकाणी पावसासाची शक्यता 

असल्यामुळे, जनावरांना उघडयावर सोडू जकंवा बांिू नये. जनवा-याच् या जिकाणी बांिावे व 

पावसात जभजणार नाहीत याची काळजी घ् यावी. तसेच पाऊस चालू हो याच् या  वेळी  ाडाच् या 

आडोशाला थांबु नये.  पोटफुगी टाळण्यासािी पावसाळयात जनावरांना जहरवा एकदल चारा 

जसे मका, ज्वारी यांच्या सोबत  जिदल चारा जसे लूसणव, बरसीम द्यावे. सोबतच वाळलेला चारा 

जसे कडबा न जवसरता दररोज द्यावा. अशा प्रकारे जहरवा आजण वाळलेला चारा एकत्र  

जदल्यास जनावरांतील पोटफुगी टाळल्या जाऊ शकते.  

सामुदाजयक 

जवज्ञान 

----- गभविारणेपूवी दांपत्यांनी पालकत्वासािी त्यांची पात्रता पूढील घटकान्वये तपासून घ्यावी : 

दांपत्या शारीररक व मानजसक दृष्टया पररपक्व असावे, दांपत्याचे वय 21 ते 30 विाव दरम्यान 

असावे, मजहलेचे सववसािारण आरेग्य उतृ्कष्ट दजावचे असावे, दांपत्याची पालकत्व 

स्वीकारण्याची मानजसक तयारी असावी, नवजात अभवकाच्या तथा कुटंुबाच्या गरजा 

भ्गवण्याची कुटंुबाची योग्य  आजथवक पररस्थीती असावी. 

सदर कृिी सल्ला पजत्रका वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सजमतीच्या जशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायावलय मंुबई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


