
हवामानाचा 

इशारा 
हवामान अंदाजानुसार ददनांक २९ मे ते ०२ जून २०२१, दरम्यान मध्यम स्वरुपात पाऊस होण्याची शक्यता आहे.  

दपकांचे नाव अवस था कृदि हवामान सल  ला 
सोयाबीन जदमनीची 

पूववमशागत 
सोयाबीन  दपकाच्या पेरणीसाठी दोन ते दतन विावत एकदा खोल नांगरणी करावी. नांगरणीनंतर 

दोन ते दतन वखराच्या पाळया देऊन जदमन समपातळीत करावी. शेवटच्या पाळीपूवी हेक्टरी 20 

गाडया शेणखत दकंवा कंपोस्टखत (5 टन) जदमनीत चांगले दमसळावे. सोयाबीन दपकाच्या 

पेरणीपूवी शेतकऱयांनी दबयाण्याची उगवण क्षमता तपासून घ्यावी. 
खरीप ज्वारी जदमनीची 

पूववमशागत 
खरीप ज्वारी पेरणीसाठी एकदा नांगरणी करून 3 ते 4 वखराच्या पाळया देऊन जदमनीची 

मशागत करावी. शेवटच्या पाळीपूवी हेक्टरी 10 ते 15 गाडया चांगले कुजलेले शेणखत जदमनीत 

दमसळावे.  

बाजरी जदमनीची 

पूववमशागत 
बाजरीच्या पेरणीसाठी जदमनीची नांगरट करावी व वखराच्या 2 ते 3 पाळया द्याव्यात. शेवटच्या 

वखरपाळीपूवी हेक्टरी 5 टन चांगले कुजलेले शेणखत जदमनीत दमसळावे. 
ऊस जदमनीची 

पूववमशागत 
अडसाली ऊस लागवडीसाठी जदमनीची उन्हाळयात खोल नांगरट करून जदमन तापल यानंतर 

ढेकळे फोडावीत. कूळवाच्या उभ्या-आडव्या पाळयानंतर सपाटीकरण करावे. दूसऱया 

नांगरणीपूवी अडसाली लागवडीसाठी प्रदत हेक्टरी 30 टन (50-60 बैलगाडया) शेणखत 

जदमनीत दमसळावे. 
हळद जदमनीची 

पूववमशागत 
हळद लागवडीसाठी जदमनीची टर ॅक्टरने 18 ते 22 सें.मी. पयंत खोल नांगरट करून घ्यावी. 

नांगरटीनंतर शेतातील तणांचे अवशेि वेचून जाळून नष्ट करावेत. नांगरीनंतर कुळवणी करावी. 

त्यानंतर ढेकळे फोडून घ्यावीत आदण चांगले कुजलेले शेणखत शेतात पसरून घ्यावे. 
संत्रा/मोसंबी लागवड/वाढीची 

अवसथा 

संत्रा/मोसंबी लागवडीसाठी 1X1X1 मीटर या आकाराचे खडे्ड घेऊन त्यात अर्ाव दकलो सुपर 

फॉसे्फट, 3 ते 4 घमेली शेणखत दकंवा कंपोस्टखत व पोयटा माती यांनी खडे्ड भरून घ्यावे. 

संत्रा/मोसंबी बागेत मृगबहारासाठी जून मदहन्याच्या पदहल या आठवडयात खत व्यवसथापन 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल प, 
 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  
 

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

बीड कृिी हवामान सल ला                                                                            शुक्रवार, ददनांक – २९ म े२०२१ 

 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज  

(ददनांक २९ मे ते ०२ जून, २०२१) 

ददनांक 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06 

पाऊस (दममी) 10.0 4.0 55.0 7.0 32.0 

कमाल तापमान (अं.से.) 39.0 38.0 38.0 38.0 39.0 

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

ढग स्सथती (आकाश) 
ढगाळ  ढगाळ  ढगाळ  अंशत: ढगाळ  ढगाळ  

सकाळची सापेक्ष आर्द्वता 

(%) 
72 72 73 71 70 

दुपारची सापेक्ष आर्द्वता 

(%) 
30 33 33 33 36 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
19 16 15 16 13 

वा-याची ददशा 
पश्चिम पश्चिम पश्चिम-वायव्य पश्चिम-वायव्य पश्चिम 



करावे. मोसंबीसाठी 400:400:400 व संत्र्यासाठी 500:500:500 ग्राम प्रदत झाड नत्र : सु्फरद : 

पालाश खत मात्रा द्यावी. 

डाळीबं लागवड/वाढीची 

अवसथा 

डादळंब लागवडीसाठी घेतलेले खडे्ड चांगली माती + चांगले कुजलेले व रापलेले शेणखत + 1 ते 1.5 

दकलो दसंगल सुपर फॉसे्फट + पालापाचोळा यांनी जदमनीपासून वर 15 ते 20 सेंमी खडे्ड भरून 

घ्यावेत व मर्ोमर् एक बांबूची काठी लावावी. डादळंब बागेत मृगबहारासाठी जून मदहन्याच्या 

पदहल या आठवडयात 300:250:250  ग्राम प्रदत झाड  नत्र : सु्फरद : पालाश खत मात्रा द्यावी. 

दचकू लागवड/वाढीची 

अवसथा 

दचकू लागवडीसाठी घेतलेले 1X1X1 मीटर आकाराचे खडे्ड अर्ाव दकलो सुपर फॉसे्फट, 1:3 या 

प्रमाणात शेणखत + माती या दमश्रणाने खडे्ड भरावे. दचकू बागेत खत व्यवसथापन करावे.  
फुलशेती लागवड/काढणी 

अवसथा 

खरीप हंगामात फुलदपकांच्या लागवडीसाठी जदमनीची पूवव मशागत करून घ्यावी. वादळी वारा, 

मेघगजवना, दवजांचा कडकडाट व वाऱयाचा वेग अदर्क राहून तुरळक दठकाणी पावसासाची 

शक्यता असल यामुळे, काढणीस तयार असलेल  या फुलदपकांची काढणी लवकरात लवकर करून 

घ्यावी. 

भाजीपाला लागवड/काढणी 

अवसथा 

टोमॅटो दपकाच्या लागवडीसाठी जदमन खोलवर नांगरून कुळवणी करावी. कुळवणी करताना 

चांगले कुजलेले शेणखत जदमनीत दमसळून घ्यावेत.  काढणीस तयार आसलेल या भाजीपाला 

दपकांची तसेच टरबूज, खरबूज इत्यादी दपकांची काढणी लवकरात लवकर करून सुरदक्षत 

दठकाणी साठवण करावी. 

चारा दपके जदमनीची 

पूववमशागत 
चारा दपकाच्या लागवडीसाठी एक नांगरट करून दोन ते दतन वेळा वखरणी करावी. शेवटच्या 

वखरणीपूवी जदमनीत हेक्टरी 20 ते 25 टन कंपोस्ट खत दमसळावे. 

तुती रेशीम 

उद्योग 

---- बदलत्या  हवामानात दपक पध्दतीमधे्य बदल करणे गरजेचे आहे. जदमनीचे आरोग्य चांगले 

ठेवण्यासाठी दपक बदल करणे जसे गरजेचे आहे तसेच लहान व मध्यम भूर्ारक शेतकऱयांना कृदि 

आर्ाररत दपक पध्दती स्स्वकारणे आवश्यक आहे. त्यात कुकुटपालन, शेळीपालन, रेशीम उद्योग, 

मरु्मक्क्क्षीका पालन, दुग्ध व दुग्धजन्य पदाथव दनदमवती, मशरुम उत्पादन इत्यादी. तरच लहान 

शेतकरी शाश्वत उत्पादन घेणे शक्य होईल. खेडयात रोजगार दनदमवतीची प्रचंड क्षमता रेशीम 

उगात असून बारा लोकांना प्रदत विव रोजगार उपलब्ध होतो.  

पशुर्न 

व यवस थापन  

-- वादळी वारा, मेघगजवना, दवजांचा कडकडाट व वाऱयाचा वेग अदर्क राहून (ताशी 30-40 

दकलोदमटर) तुरळक दठकाणी पावसासाची शक्यता असल यामुळे, जनावरांना उघडयावर सोडू 

दकंवा बांरू् नये. दनवा-याच या दठकाणी बांर्ावे व पावसात दभजणार नाहीत याची काळजी घ यावी. 

तसेच पाऊस चालू होण याच या  वेळी झाडाच या आडोशाला थांबु नये. 

सामुदायीक 

दवज्ञान 

------ स्वयंपाकघरात खोलीचे तापमान जास्त असते त्यामुळे या खोलीच्या  दभंतीनंा थंड रंग द्यावेत उदा. 

दनळा, दहरवा. 

सदर कृिी सल ला पदत्रका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिी दवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा  जनेतील तज्ञ सदमतीच्या 

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

 


