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वधा& िज( हा कृ	ष हवामान स( ला प+क ,मांक – ०७ / २०२३ - २०२४              4दनांक: शु,वार १९ मे २०२३ 

हवामान घटक हवामान अंदाज (4दनाकं २०  मे त े२४ मे २०२३) 
4दनांक 

२०/०५ २१/०५ २२/०५ २३/०५ २४/०५ 
पाऊस (>ममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तापमान (अं.से.) ४३ ४३.५ ४३.७ ४३.८ ४४ 
Aकमान तापमान (अं.से.) २७.३ २७.८ २८.२ २८.६ २८.३ 

सकाळची सापेE आF&ता (%) ४६ ४४ ४२ ५० ५७ 
दपुारची सापेE आF&ता (%) ३२ ३१ ३० ३५ ३८ 
वा-याचा वेग (Aकमी / तास) ७ ६ ७ १० ९ 

वा-याची 4दशा २९४ ३०० ३०९ २६५ २७५ 
आकाश िHथती HवJछ HवJछ HवJछ HवJछ HवJछ 

 	पकांचे नाव     अवH 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 
श0यता आहे.  

उMहाळी काम े  • वेळेवर पेरणी केले!या उ5हाळी 6पके जसे मुग, भुईमुग, तीळ व सूय8फुलाची प:रप0वता अव;थेत आहे, अ=या वेळी 6पकाची कापणी क>न वाळू ?यावा व 
चांगला वाळ!यानंतर मळणी क>न तयार झाले!या मालाची वादळी वा@यासह हलका पाऊसा पासून सरुBCत %ठकाणी साठवणूक करावी. 

• रबी 6पके Fनघाले!या शेताची Hव:रत खोल नांगरणी करावी, Hयामुळे जमीन ताप-यास मदत होवून Jकडींचे कोष व घातक बुरशीचा नायनाट होईल.  
• शेतात काडीकचरा जाळून न टाकता Hयाचा श��Mय खत बन6व-यासाठN वापर करावा तसेच उ5हाOयात अFत उPण तापमानामुळे लागणाया8 आगे पासून 

बचाव करावा.  

उMहाळी भुईमुग प:रप0वता 

/ श�गा भरण े

• वेळेवर पेरणी केले!या उ5हाळी भुईमूग परMप0व झाले अस!यास, अ=या वेळी 6पकाची कापणी क>न वाळू ?यावा व चांगला वाळ!यानंतर मळणी क>न 
सुरBCत %ठकाणी साठवणूक करावी. 

• उ
शरा परेणी केले!या उ5हाळी भुईमूग श�गा भरणे�या अव;थेत आहे, अ=या वेळी वाढता बाPपीभवना�या वेगाचा 6पकावर ताण बसु नये यासाठN 
आवश0यता नुसार  ६ - ७ %दवसांनी ओ
लताची वेव;था करावी व श0यतोवर पाणी सकाळी व सायकंाळी ?याव.े 

उMहाळी तीळ / 

सुय&फुल  

 प:रप0वता / 

 श�गा/दाणा भरणे  

• वेळेवर पेरणी केले!या उ5हाळी सुय8फुल व तीळ परMप0व झाले अस!यास, अ=या वेळी 6पकाची कापणी क>न वाळू ?यावा व चांगला वाळ!यानंतर 
मळणी क>न सुरBCत %ठकाणी साठवणूक करावी. 

• स?यि;थतीत उ5हाळी सुय8फुल व तीळ 6पक दाणा भरणे�या अव;थेत आहे, अ=या वेळी वाढता बाPपीभवना�या वेगाचा 6पकावर ताण बसु नये यासाठN 
आवश0यता नुसार ६ - ७ %दवसांनी ओ
लताची वेव;था करावी व श0यतोवर पाणी सकाळी व सायकंाळी ?याव.े 

उMहाळी मुग प:रप0वता / 

श�गा भरणे 

• उ5हाळी मुग 6पक परMप0व झा!या अस!यास, लगेच Hयाची मळFन कWन व तयार झाले!या मालाची सुरBCत %ठकाणी साठवणुक करावी.  
• उ
शरा पेरणी केले!या उ5हाळी मुग दाणा भर-या�या अव;थेत आहे, अ=या वेळी वाढता बाPपीभवना�या वेगाचा 6पकावर ताण बसु नये यासाठN 

आवश0यता नुसार  ६ - ७ %दवसांनी ओ
लताची वेव;था करावी व श0यतोवर पाणी सकाळी व सायकंाळी ?याव.े 

फळझाड े

 

  
 

 

 

 

 

-- 
   

• नवीन लागवड करावयाची अस!यास ६*६ मीटर अंतरावर चौरस प?धतीने १*१*१ मीटर आकाराचे खZड ेखोदनू १५ %दवस उ5हात माती न भरता तसेच 
उघड ेठेवावे त?नतंर शेणखत १ भाग, २ भाग माती, २ Jकलो 
सगंल सुपर फॉसफेट, १०० ^म 0लोरोपायरMफॉस पावडरचे 
म_ण कWन ज
मनी�या वर 
१५ स ेमी भराव ेव कलमाची लागवड दोन ते तीन चांगले पाऊस झा!यावर पावसाOयात करावी.  

• आं`बया बहारातील संaा / मोसंबी / 
लबूं झाडावरMल चांग!या फळधर-यासाठN जेथे श0य आहे तेथे %ठबक 
सचंना?वारे पाणी ?यावे. पा-याची कमतरता 
असणा@या फळ बागांमbये तसेच पा-या�या बचतीसाठN उ5हाळी हंगामात से%�य पदाथ8 जसे Jक गवत / पालापाचोळा / कुटार / गcहांडा / तणस यांचा 
१० स�टMमीटर थर देवनू आछदन करावे Jकंवा काOया रंगा�या पौ
लथीन पपरेचे (१०० मायfोन) आछदन के!यास झाडाजवळ ओलावा %टकून राह-यास 
मदत होते. 

• स?यि;थतीत कमाल व Jकमान तापमानात वाढ झालेलM आहे तसेच �ा�त झाले!या हवामान अंदाजानुसार %दनांक १९ - २३ मे दर+यान वातावरण कोरड े
राह-याची श0यता आहे. Hयामुळे ना6वन नाजूक कलमा यां�या भोवती कापणी केले!या तुया8टया, पया8टया Jकवा वाळलेले गवत Jकंवा %हरcया नेटचे 
आछदन के!यास तीh उPण Jकरणांपासून बचाव करता येतो. 

• 
सताफळ फळ 6पकात स?य ि;तथीत पानझड व सु�त अव;थेत गेले आहेत. येणा@या हंगामा क:रता बागेत कुठलMहM मशागतीची काम ेकW नये. 
• स?यि;थतीत आवOयाची फुलधारणा होऊन फळे गभा8 अव;थेत अस!यामुळे बागेमbये कोणHयाहM �कारची मशागत कW नये अ5यथा फळगळ होवू 

शकते. 

भाजीपाला 

  
 
 
-- 

• स?यि;थतीत कमाल व Jकमान तापमानात वाढ झालेलM आहे तसेच �ा�त झाले!या हवामान अंदाजानुसार %दनांक १९ - २३ मे दर+यान वातावरण कोरड े
राह-याची श0यता आहे.  Hयामुळे उ5हाळी भाजीपाला 6पकांची अFत उPणते पासून संरCण कर-यासाठN आवश0यता नुसार ६ - ७ %दवसांनी ओ
लताची 
वेव;था करावी व श0यतोवर पाणी सकाळी व सायंकाळी ?यावे. 

• गावर, चवळी, काकडी, दधुीभोपळा, दोडका, कारलM, ढेमसे, पालक, मेथी आiण कोjथबंीर यांची आव=कते नुसार मशागत करावी.  
• खरMप हंगामासाठN लागणा@या 
मरची, वांगे व टमाटेची नुस8रM रोपांची लागवड बीज�Jfया जसे kायकोडमा8 जै6वक बुरशीनाशक वापWन करावी. 

 

 

पशु /जनावरे 

 
 
-- 

• स?यि;थतीत कमाल व Jकमान तापमानात वाढ झालेलM आहे व �ा�त झाले!या हवामान अंदाजानुसार %दनांक १९ - २३ मे दर+यान वातावरण कोरड े
राह-याची श0यता आहे. Hयामुळे जनावरांना ;व�छ पाणी व %हरवा चारा ?यावा. कmबZयांना वाढHया तपमानापासून सांभाळ-या साठN कmबZयांची शेड पूव8 
– पि=चम असावी. यामुळे घरात हवा खेळती राहते. कmबZयांना �HयC उ5हापासून संरCण 
मळत.े पो!kM शेड�या वर व 
भतंी पांढया8 ( चु5याने) रंगाने 
रंगवाcयात. छतावर पा-याचे फवारे लावावेत व छत झाकून ठेवावे, शेडमbये गदn टाळावी. आव=यक तेवढया कmबZया ठेवाcयात. 

• शेOया व म�ढया यांना बुळकांडी रोग�Fतबंधक लसीकरण कराव.े  
• जनावरांना पायखुरM व तmडखुरM रोगाची �Fतबंधक लस पशु दवाखा5यात नेऊन टोचावी. जनावरांना ;व�छ पाणी पाजावे.  

                नोडल अQधकारR                             संशोधन सहयोगी  

          �ामीण कृ	ष मौसम सेवा, अकोला             �ामीण कृ	ष मौसम सेवा,  
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