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 	पकांचे नाव     अव7 था कृ	ष स& ला 

हवामान  • �ादे�शक हवामान संशोधन क� �, नागपूर यां	या कडून �ा त झाले#या हवामान अंदाजानुसार 'दनांक १९ - २३ मे दर-यान वातावरण कोरड े
राह/याची श2यता आहे.  

उPहाळी काम े  • वेळेवर पेरणी केले#या उ7हाळी 8पके जसे मुग, भुईमुग, तीळ व सूय:फुलाची प<रप2वता अव�थेत आहे, अ>या वेळी 8पकाची कापणी क?न वाळू 
@यावा व चांगला वाळ#यानंतर मळणी क?न तयार झाले#या मालाची वादळी वाAयासह हलका पाऊसा पासून सुरCDत 'ठकाणी साठवणूक करावी. 

• रबी 8पके Gनघाले#या शेताची Iव<रत खोल नांगरणी करावी, Iयामुळे जमीन ताप/यास मदत होवून Kकडींचे कोष व घातक बुरशीचा नायनाट होईल.  
• शेतात काडीकचरा जाळून न टाकता Iयाचा श��Nय खत बन8व/यासाठO वापर करावा तसेच उ7हाPयात अGत उQण तापमानामुळे लागणाया: आगे 

पासून बचाव करावा.  

उPहाळी भुईमुग प<रप2वता 

/ श�गा भरणे 

• वेळेवर पेरणी केले#या उ7हाळी भुईमूग परNप2व झाले अस#यास, अ>या वेळी 8पकाची कापणी क?न वाळू @यावा व चांगला वाळ#यानंतर मळणी 
क?न सरुCDत 'ठकाणी साठवणूक करावी. 

• उ�शरा परेणी केले#या उ7हाळी भुईमूग श�गा भरणे	या अव�थेत आहे, अ>या वेळी वाढता बाQपीभवना	या वेगाचा 8पकावर ताण बसु नये यासाठO 
आवश2यता नुसार  ६ - ७ 'दवसांनी ओ�लताची वेव�था करावी व श2यतोवर पाणी सकाळी व सायंकाळी @यावे. 

उPहाळी तीळ / 

सुयHफुल  

 प<रप2वता / 

 श�गा/दाणा भरणे   

• वेळेवर पेरणी केले#या उ7हाळी सुय:फुल व तीळ परNप2व झाले अस#यास, अ>या वेळी 8पकाची कापणी क?न वाळू @यावा व चांगला वाळ#यानंतर 
मळणी क?न सुरCDत 'ठकाणी साठवणूक करावी. 

• स@यि�थतीत उ7हाळी सुय:फुल व तीळ 8पक दाणा भरणे	या अव�थेत आहे, अ>या वेळी वाढता बाQपीभवना	या वेगाचा 8पकावर ताण बसु नये 
यासाठO आवश2यता नुसार ६ - ७ 'दवसांनी ओ�लताची वेव�था करावी व श2यतोवर पाणी सकाळी व सायंकाळी @याव.े 

उPहाळी मुग प<रप2वता / 

श�गा भरणे 

• उ7हाळी मुग 8पक परNप2व झा#या अस#यास, लगेच Iयाची मळGन कXन व तयार झाले#या मालाची सुरCDत 'ठकाणी साठवणुक करावी.  
• उ�शरा पेरणी केले#या उ7हाळी मुग दाणा भर/या	या अव�थेत आहे, अ>या वेळी वाढता बाQपीभवना	या वेगाचा 8पकावर ताण बसु नये यासाठO 

आवश2यता नुसार  ६ - ७ 'दवसांनी ओ�लताची वेव�था करावी व श2यतोवर पाणी सकाळी व सायंकाळी @यावे. 

फळझाड े

 

  
 

 

 

 

 

-- 
   

• नवीन लागवड करावयाची अस#यास ६*६ मीटर अंतरावर चौरस प@धतीन े१*१*१ मीटर आकाराचे ख[डे खोदनू १५ 'दवस उ7हात माती न भरता 
तसेच उघड े ठेवावे त@नंतर शेणखत १ भाग, २ भाग माती, २ Kकलो �सगंल सुपर फॉसफेट, १०० _म 2लोरोपायरNफॉस पावडरचे �म`ण कXन 
ज�मनी	या वर १५ से मी भरावे व कलमाची लागवड दोन ते तीन चांगले पाऊस झा#यावर पावसाPयात करावी.  

• आंaबया बहारातील संbा / मोसंबी / �लबूं झाडावरNल चांग#या फळधर/यासाठO जेथे श2य आहे तेथे 'ठबक �सचंना@वारे पाणी @यावे. पा/याची 
कमतरता असणाAया फळ बागांमcये तसेच पा/या	या बचतीसाठO उ7हाळी हंगामात से'�य पदाथ: जसे Kक गवत / पालापाचोळा / कुटार / गdहांडा / 
तणस यांचा १० स�टNमीटर थर देवनू आछदन करावे Kकंवा काPया रंगा	या पौ�लथीन पपरेचे (१०० मायfोन) आछदन के#यास झाडाजवळ ओलावा 
'टकून राह/यास मदत होते. 

• स@यि�थतीत कमाल व Kकमान तापमानात वाढ झालेलN आहे तसेच �ा त झाले#या हवामान अंदाजानुसार 'दनांक १९ - २३ मे दर-यान वातावरण 
कोरडे राह/याची श2यता आहे. Iयामुळे ना8वन नाजूक कलमा यां	या भोवती कापणी केले#या तुया:टया, पया:टया Kकवा वाळलेले गवत Kकंवा 'हरdया 
नेटचे आछदन के#यास तीh उQण Kकरणांपासून बचाव करता येतो. 

• �सताफळ फळ 8पकात स@य ि�तथीत पानझड व सु त अव�थेत गेले आहेत. येणाAया हंगामा क<रता बागेत कुठलNहN मशागतीची कामे कX नये. 
• स@यि�थतीत आवPयाची फुलधारणा होऊन फळे गभा: अव�थेत अस#यामुळे बागेमcये कोणIयाहN �कारची मशागत कX नये अ7यथा फळगळ होवू 

शकते. 

भाजीपाला 

  
 
 
-- 

• स@यि�थतीत कमाल व Kकमान तापमानात वाढ झालेलN आहे तसेच �ा त झाले#या हवामान अंदाजानुसार 'दनांक १९ - २३ मे दर-यान वातावरण 
कोरडे राह/याची श2यता आहे.  Iयामुळे उ7हाळी भाजीपाला 8पकांची अGत उQणते पासून संरDण कर/यासाठO आवश2यता नुसार ६ - ७ 'दवसांनी 
ओ�लताची ववे�था करावी व श2यतोवर पाणी सकाळी व सायंकाळी @यावे. 

• गावर, चवळी, काकडी, दधुीभोपळा, दोडका, कारलN, ढेमसे, पालक, मेथी आiण कोjथबंीर यांची आव>कते नुसार मशागत करावी.  
• खरNप हंगामासाठO लागणाAया �मरची, वागें व टमाटेची नुस:रN रोपांची लागवड बीज�Kfया जसे kायकोडमा: जै8वक बुरशीनाशक वापXन करावी. 

 

 

पशु /जनावरे 

 
 
-- 

• स@यि�थतीत कमाल व Kकमान तापमानात वाढ झालेलN आहे व �ा त झाले#या हवामान अंदाजानुसार 'दनांक १९ - २३ म ेदर-यान वातावरण 
कोरडे राह/याची श2यता आहे. Iयामळेु जनावरांना �व	छ पाणी व 'हरवा चारा @यावा. कmब[यांना वाढIया तपमानापासून सांभाळ/या साठO 
कmब[यांची शेड पूव: – पि>चम असावी. यामुळे घरात हवा खेळती राहते. कmब[यांना �IयD उ7हापासून संरDण �मळते. पो#kN शेड	या वर व �भतंी 
पांढया: ( चु7याने) रंगाने रंगवाdयात. छतावर पा/याचे फवारे लावावेत व छत झाकून ठेवावे, शेडमcये गदn टाळावी. आव>यक तेवढया कmब[या 
ठेवाdयात. 

• शेPया व म�ढया यांना बुळकांडी रोग�Gतबंधक लसीकरण करावे.  
• जनावरांना पायखुरN व तmडखुरN रोगाची �Gतबंधक लस पशु दवाखा7यात नेऊन टोचावी. जनावरांना �व	छ पाणी पाजावे.  

सदर कृ	ष स& ला पT)का डॉ पंजाबराव देशमुख कृ	ष 	व�यापीठ, अकोला येथील �ामीण कृ	ष मौसम सेवा योजनेतील तV सBमतीN या BशफारशीवWन तयार कWन XसाYरत करZ यात आल[. 
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