
 

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ                                    
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि संशोधन कें द्र, ससदेंवाही                            

कृषि हवामान सल्ला पत्रक                                             
 गोंददया जजल्हा  

क्र.कृ.ह.स./४०/कृ.सं.के./१२७/२०२३                                                                            ददनांक १९ मे  २०२३ 
हवामान घटक   पुढील पाच ददवसाचा हवामान अंदाज ददनांक २० ते  २४ मे  २०२३  
ददनांक २०/०५/२०२३ २१/०५/२०२३ २२/०५/२०२३ २३/०५/२०२३ २४/०५/२०२३ 
पाऊस (सममी) ० ० ० ० ३.७ 
कमाल तापमान (अं.से.) ४१.९ ४२.२ ४२.७ ४३.१ ४३.५ 
ककमान तापमान (अं.से.) २७.३ २७.६ २७.९ २८.३ २८.० 
सकाळची सापेक्ष आद्रता (%) ५० ४६ ४९ ५३ ५६ 
दपुारची सापेक्ष आद्रता (%)   ४० २६ २९ ३२ ३६ 
वा-याचा वेग (ककमी/तास) ८ ७ ६ ५ ५ 
ढग जथिती  (आकाश) आंसशक ढगाळ आंसशक ढगाळ आंसशक ढगाळ आंसशक ढगाळ आंसशक ढगाळ 
हवामान 
अंदाज  

भारतीय हवामान षवभाग, प्रादेसशक हवामान कें द्र, नागपूर च्या जजल्हाथतरीय मूल्य वर्धित अदंाजानुसार गोंददया 
जजल््यामध्ये पुढील पाच ददवसात २० ते २४ मे  २०२३ रोजी आकाश अंसशक ढगाळ राहून कमाल तापमान ४१.९ त े
४३.५ अंश सेजल्सअस तर ककमान तापमान २७.३ त े२८.३ अंश सेजल्सअस राहून ददनांक २४ मे  रोजी तुरळक/एक ककंवा 
दोन दठकाणी हलका थवरूपाचा पाऊस पडण्याची अर्धक शक्यता हवामान षवभागाने वतिवली आहे. 

चेतावणी गोंददया जजल््यात ददनांक २४ मे  रोजी तुरळक/एक ककंवा दोन दठकाणी षवजाचंाकडकडाट, मेघगजिना आणण वादळी 
वाऱ्यासह (वेग ३०-४० ककमी प्रती तास) हलका थवरूपाचा पाऊस पडण्याची अर्धक शक्यता आहे. 

षपकांच ेनाव षपकाची 
अवथिा 

शेतकऱ्यानंा हवामान आधारीत कृिी सल्ला  

सामान्य सल्ला ➢ पररपक्व झालेल्या उन्हाळी षपकाचंी कापणी, काढणी ककंवा मळणी करून बबयाणे सुरक्षीत दठकाणी 
साठवणूक करावी. अवळेीचा पाऊसा पासून बचावासाठी उघडयावरील धान्य सुरक्षक्षत थिळी हलवावे. 

➢ वादळी वारे वाहण्याची अर्धक शक्यता असल्यामुळे भाजीपाला आणण फळबाग षपकानंा षपक वाढीची 
अवथिा बघनू बांबू काठीचा आधार द्यावा. 

➢ षवजेची मादहती/सतकि तेचा इशारा समळषवण्यासाठी “दासमनी” या मोबाइल पचा वापर करावा. 
➢ तापमानातील वाढ लक्षात घतेा उन्हाळी षपकानंा व भाजीपाला आणण फळबागाना उपलब्धतनेुसार व 

षपकाच्या आवश्यकतनेुसार ओलीत कराव े
➢ शेताची खोल नांगरणी करावी. त्यामुळे जमीन तापण्यास मदत होऊन ककडीचंे कोि आणण घातक 

बुरशीचा नायनाट होईल. तसेच शेतात काडीकचरा जाळून न टाकता त्याचा सेंदद्रय खत 
बनषवण्यासाठी वापर करावा.  

➢ शेताची बांध बंर्धथती करुन घ्यावी. भात षपकासाठी रोपवादटकेची पवूितयारी करावी.  
➢ खरीप हंगामाकररता संशोर्धत धान बबयाणे व आवश्यक खतांची उपलब्धता करून घ्यावी. 
➢ शेतात काम करतानंा मेघगजिनचेा आवाज ऐकायला आल्यास पक्क्या इमारती ककंवा सुरक्षक्षत 

दठकाणी जावे, झाडाखाली आसरा न घेता मोकळ्या मैदानावर झाडाच्या उंचीपासून दपु्पट ते चारपट 
अंतरावर आसरा घ्यावा. 

➢ पाऊस व षवजाचंा कडकडाट होण्याची शक्यता असल्याने शेळ्या, मेंढ्या, व इतर जनावरे मोकळ्या 
जागते चरावयास सोडण्याचे टाळावे.    

खरीप हंगाम 
 

बबयाणे 
खरेदी 

➢ बबयाणे खरेदी करतेवळेी टॅग/लेबल वरील सविमादहती म्जचे षपकाच े नाव, जात, गटक्रमाकं, 
बीजपरीक्षनाची तारीख, उगवणशक्ती, शुद्धतेचपे्रमाण, ननव्वड वजन, षवके्रत्याचे नाव व पत्ता तपासून 
घ्यावे. तसेच षवके्रत्या कडून बबयाणे खरीदेची पक्की पावती/बबल घ्यावा त्यामध्ये बबयाणाच े
नाव,षपक,वाण व बबयाणे खरीदेची तारीख सलदहण्याची खात्री करून घ्यावी. 

उन्हाळी मंुग  शेंगा 
पक्वता  

➢ थिाननक वातावरणाचा अदंाज घेऊन मंुग षपकाच्या तोडणी ककंवा मळणीचे ननयोजन करावे. उन्हाळी 
मंुग षपकाच्या शेंगाची तोडणी सकाळच्या वळेी करून उन्हात वाळल्यानतंर मळणी करावी.   

उन्हाळी 
तीळ 

बोंड े  
पक्वता          
अवथिा  

➢ उन्हाळी तीळ झाडाची पान े व बोड्या षपवडी पडू लागल्यास पीक कापणीस सुरुवात करावी. 
कापणीनतंर पेंढ्या बाधंून त्या उभ्या रचनू ठेवावे. ३ त े४ ददवसानंी बोड्या वाळल्या नंतर मळणी 
करावी.  

➢ मळणी नंतर बबयाणे थवच्छ करून उन्हात वाळवून सुरक्षक्षत दठकाणी साठवावे.  



उन्हाळी 
भुईमंूग 

शेंगा 
पक्वता 
अवथिा  

➢ थिाननक वातावरणाचा अदंाज घेऊन उन्हाळी भुईमंूग षपकाच्या काढणीचे ननयोजन करावे.  
➢ उन्हाळी भुईमंूग षपकाची काढणी साधारणपणे ७५ त े८० टक्के शेंगा पक्व झाल्यास षपकाची काढणी 

करावी. काढणी नतंर शेंगा / बबयाणे थवच्छ करून उन्हात वाळवनू सुरक्षक्षत दठकाणी साठवावे.  
उन्हाळी 
धान 

लोंबी/ दाणे 

पक्क्वता  
➢ लवकर व मध्यम कालावधीत येणाऱ्या धान पीक वाणांची भेसळ लोंब्या (लाबोर) काढाव्यात. 
➢ धान षपकाची पक्वतनेुसार कापणी कोरडे हवामान असतानंा जसमनीलगत करावी. कापलेले षपक 

उन्हात वाळवल्यानंतर पेंढ्या बांधनू मळणीसाठी खळ्यावर रचून ठेवावे व मळणी करावी.   
➢ धान षपकास पोटरी अवथिते पाण्याची कमतरता पडू देऊ नये. षपक लोंबी येण्याच्या अवथिते 

असतांना ३ ते ५ सेंमी पाण्याची पातळी ठेवावी. 
➢ उसशरा कालावधीत येणाऱ्या धान षपकात प्रनत चुड ५ त े १० तपकीरी तुडतुडे ददसताच त्यांच्या 

ननयंत्रणासाठी मटेाराहयणझयम अनीसोपली ही जैषवके २.५० ककलो प्रनत हेक्टर या प्रमाणात द्यावीत 
ककंवा इसमडेक्लोप्रीड १७.८ एस. एल. २.२ सम.ली. ककंवा कफप्रोनील ५ एस.सी. २० सम. ली. १० सलटर 
पाण्यात समसळून फवारणी करावी. 

टोमॅटो फळ 
वाढीची 
अवथिा 

➢ मावा, तुडतुडे, पांढरी माशी व कोळी ककडीच्या प्रादभुािव ददसून आल्यास ननयतं्रणासाठी रोप 
लावणीनंतर २ आठवड्यानंी डायमेिोएट ३० टक्के प्रवाही १० समली ककंवा जक्वनालफॉस २५ टक्के 
प्रवाही २० समली ककंवा िायोमेटोन २५ टक्के प्रवाही १० समली प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून 
फवारणी करावी.  

आंबा फळ 
काढणी  

➢ पक्वतनेुसार पक्व झालेल्या आंबा फळाची काढणी शक्यतो सकाळी १० पयतं ककंवा सायंकाळी ४ नंतर 
करावी.  

➢ उष्णतेमुळे आंबा फळांच ेतापमान वाढून साक्याच ेप्रमाण वाढण्याची शक्यता असत ेयासाठी काढणी 
केलेले फळे सावलीमध्ये ठेवावीत.   

फळ षपके  ➢ नवीन लागवड केलले्या (१ ते ४ विे) फळझाडाचंे मयािददत पाणी देऊन वाढ करण्याकररता मटका 
पद्धत वापरावे. फळझाडांच्या आळ्यात पालापाचोळ्याचे आच्छादन करावे. लहान रोपावर पऱ्हाटीच े
तुराटीच ेछप्पर करावे. फळझाडांच्या खोडास पोते गंुडाळावे. 

पशुपालन सल्ला ➢ तापमानाची वाढ लक्षात घतेा जनावरानंा उन्हा पासून संरक्षण करण्यासाठी जनावरांना गोठ्याची/ 
सावलीची व्यवथिा करावी व थवच्छ व िडं पाणी पाजावे. पशुधनाकडून सकाळी ११ ते दपूारी ४ 
यादरम्यान काम करून घेऊ नये.  

➢ उष्णतेपासून पशूधनाचे सारंक्षण करण्यासाठी गोठ्याच्या छतावर गवताचे आच्छादन करावे. 
पशुधनाच ेशेड पत्र्याच ेककवा जसमेंटचे असल्यास त्याला पााढंरा रांग द्यावा. 

कुकुटपालन सल्ला ➢ उन्हाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता असून कुकुटपालन गहृात पक्षयांसाठी षपण्याच्या पाण्याच्या 
भांड्याची सखं्या वाढवावी. िडं, थवच्छ व मुबलक प्रमाणात पाण्याची व्यवथिा करावी तसेच खाद्य 
सकाळी ककंवा संध्याकाळीच्या वेळेस दयावे. 

➢ तापमानात वाढ होत असल्यामुळे  उष्णतपेासून संरक्षण करण्यासाठी कुकुटपालन शेडच े छप्पर 
गवत, भाताचा पेंडा, ककंवा नारळाच्या झावळ्या यानंी झाकून त्यावर अनत उन्हाच्या वळेी पाणी पडले 
अशी व्यवथिा करावी. तसेच वारा वाहत असलेल्या ददशेने शेडच्या बाजसू पाण्यात सभजलेला बारदान 
ककंवा गोणपाट बांधावा. 

माती पररक्षण ➢ शेतकऱ्यानंी आपल्या शेतामध्ये षपक लागवड करण्यापवूी माती पररक्षण अवश्य करावे. माती 
पररक्षणाच्या अहवालावरून आपल्या मातीमधील अन्नद्रव्यांची कमतरता कळते जेणेकरून रासायननक 
खतांच ेननयोजन करता येते व खतांची बचत होते ज्यामुळे जसमनीची सुषपकता राखली जाते. 

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृिी षवद्यापीठ, अकोला ननसमित सशंोर्धत धानाच्या षवषवध जातींच ेबबयाणे षवभागीय कृिी संशोधन कें द्र, 
ससदेंवाही, जज. चदं्रपूर येिे षवक्रीस उपलब्ध आहेत. शतेकरी बंधू भर्गनीनंी याचा लाभ घ्यावा दह षवनंती. 

धान जातीचंे नाव े दर रु. (प्रनत ककलो) 
ससदेंवाही-२००१, साकोली -९, पीडीकेव्ही- साधना  ५५/- 

पीडीकेव्ही-नतलक, पीकेव्ही- एचएमटी, ससदेंवाही-१, पीडीकेव्ही- ककसान, पीकेव्ही- खमंग, पीकेव्ही- मकरंद  ६०/- 
पीडीकेव्ही-साकोली - रेड राईस-१  ६५/- 

दटप ➢ रासायननक तननाशक व ककटकनाशकाची फवारणी करताना आवश्यक काळजी घ्यावी. 
➢ हवामान आधाररत कृिी सल्ला पबत्रकेमध्ये नमूद तारखांची वैधता दह नमूद तारखेच्या मागील ददवसाच्या सकाळी ०८:३० 

वाजपेासून नमूद तारखेच्या सकाळी ०८:३० वाजेपयतं असेल, याची नोंद घ्यावी. 
शेतकरी बंधनुो सप्रमे नमथकार, विि २०२२ मधील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा सल्ला पत्रक नोंदणीसाठी आपले नाव, गाव,पत्ता, मोबाईल नंबर इत्यादी मादहती ई-
मेल aassindewahi@gmail.com ककवा मोबाईल नंबर ९६२३३६०३२७ वर संपकि  साधावा.  
 प्रकल्प समन्वयक  

ग्रामीण कृषि मौसम सवेा, कृषि संशोधन कें द्र,  
               ससदेंवाही जज. चदं्रपूर 

mailto:aassindewahi@gmail.com


 

 


