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१३) हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला सषमती ी साताहाषहक बक क षद. १३ मे, २०२१ 

 

षिल्हा : नंदुरबार  

 

हवामान घटक 
पुढील पा  षदवसां ा हवामान अंदाि  

(१४ मे, २०२१  ते १८ मे,२०२१) 

षदनांक १४ १५  १६  १७ १८  

पाऊस (षममी) ० ० ० ५ ९ 

कमाल तापमान (अं.से.) ३८  ३९ ४१ ४१   ४० 

षकमान तापमान (अं.से.) २५  २८ २९  २९  २७ 

ढग स्थिती (आकाश)    ढगाळ    ढगाळ    ढगाळ    ढगाळ    ढगाळ  

सकाळ ी सापेक्ष आद्ररता (%) ६२ ५५  ३४ ३९ ५८ 

दुपार ी सापेक्ष आद्ररता (%) १८ १५ १५   २० ३० 

वाऱ्या ा  वेग (षकमी/तास) १४ १० ८ २२ ३३ 

 

हवामान अंदािावर आधाररत कृिी सल्ला 

 

पीक अवथिा कृिी षवियक सल्ला 

हवामान अंदाि सारांश 

भारतीय हवामान ववभाग, प्रादेविक हवामान कें द्र, म ुंबई याुंचेकडून प्राप्त हवामान 

अुंदाजान सार, प ढील पाच वदवस हवामान ढगाळ राहण्याची िक्यता आहे तसेच 

वद. १७ व १८ मे रोजी त रळक विकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची 

िक्यता आहे. कमाल तापमान ३८ ते ४१ वडग्री सेल्सियस तर वकमान तापमान २५ 

ते २९ वडग्री सेल्सियस दरम्यान राहण्याची िक्यता आहे.  

ववस्ताररत शे्रणी हवामान अुंदाजान सार १९ ते २५  मे  २०२१ दरम्यान मध्य 

महाराष्ट्र ात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची िक्यता आहे. तसेच कमाल 

तापमान सरासरीपेक्षा कमी व वकमान तापमान सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याची 

िक्यता आहे. 

सामान्य सल्ला 

पूवव मिागत झालेली असल्यास पावसाचे पाणी जवमनीत म रववण्यासािी मध्यम 

जवमनीत वाफे आवण भारी जवमनीत सरी वरुं बे करावेत. खरीप हुंगामात 

भाजीपाल्याची लागवड करण्यासािी ज्याच्याकडे पाण्याची स ववधा आहे त्ाुंनी 

रोपे तयार करण्यासािी रोपवाटीका तयार करावी.  

आपल्या िेतातील मातीचा नम ना त्ात अन्नद्रव्याचे प्रमाण, जवमनीचा आम्ल ववम्ल 

वनदेिाुंक म्हणजेच सामू तपासून जामीनीबाबाताचे मावहती घेणे आवश्यक आहे. 

खरीप हुंगामातील वपकाुंच्या पेरणीसािी दजेदार व प्रमावणत वबयाण्याचे वनयोजन 

करावे.    

वपकाुंवर फवारणी वारा िाुंत असताना करावी. सवव वपके वेळेवर आुंतरमिागत 

करून तणववरहीत िेवावीत.  वपकाुंवर वकडीचा आवण रोगाुंचा प्राद भावव होऊ नये 

वेळेवर पीक सुंरक्षण करावे. 

संदेश 
वद. १७ व १८ मे रोजी त रळक विकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची 

िक्यता आहे. 



 

 

हवामान आधारीत कृषि सल्ला 
 

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, षिल्हा कृषि हवामान कें द्र, 

  डॉ. हेडगेवार सेवा सषमती, कृषि षवज्ञान कें द्र, नंदुरबार  
   

दूरध्वनी : ०२५६४ २६०५४४  ईमेल: : kvk_ndb@yahoo.com 
 

उन्हाळी 

भुईमुग  
काढणी   

पीक तयार झाले म्हणजे पाने वपवळी पडू लागतात. िेंगाचे टरफल टणक बनते व 

िेंगाच्या टरफलाची आतील बाजू काळी वदसू लागते. त्ान सार काढणीची तयारी 

करावी. 

ऊस  
वाढी ी 

अवथिा  

स रु उसाची लागण झालेल्या के्षत्रात वपक ४ मवहन्याचे होई पयंत ख रपणी व 

कोळपणी करून तणववरहीत िेवावे. उन्हाळा चालू झाल्याने उसाला योग्य 

वेळेच्या अुंतराने पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात. ऊस वपकासािी विबक वसुंचन पाणी 

व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलुंब करावा. पाचट आच्छादनाचा वापर करून सरी 

आड सरीतून पाणी द्यावे. उसात खोड वकडीचा प्राद भावव वदसून आल्यास एकरी 

दोन फ ले टर ायकोकाडवची १० वदवसाच्या अुंतराने आवश्यकतेन सार २ ते ३ प्रसारणे 

करावीत. रासायवनक वनयुंत्रणासािी क्लोरॅन्ट्र वनलोप्रोल (Chlorantraniliprole) 

१८.५ % एस.सी., ४ वमली प्रवत १० लीटर पाण्यातून अथवा ०.४ % जी १८.७५ 

वकलो प्रवत हेक्टरी वापरावे. 

कांदा  काढणी      
काुंद्याची काढणी करताना हाताने काुंदे उपटावेत व काुंद्याच्या ज डी बाुंधाव्यात. 

काुंद्याच्या मानेपासून २ सें.मी वर पात कापावी.  

षमर ी  
वाढी ी 

अवथिा 

पाुंढरी मािी वनयुंत्रणासािी वपवळे तसेच फ लवकड्ाुंसािी वनळे वचकट सापळे 

वापरावेत. रासायवनक कीटकनािकाुंचा वापर करावयाचा झाल्यास फ लवकडे 

वनयुंत्रणासािी वफप्रोनील (५ ई.सी.) १५ वमली वकुं वा ल्सिनोसॅड (४५ ई.सी.) ४ वमली 

१० वलटर पाण्यातून फवारणी करावी. 

केळी  
वाढी ी 

अवथिा 

वाढते तापमान लक्ष्यात घेता बागेस योग्य प्रमाणात पाणीप रविा करावा. बागेत 

केळी वाफ्याच्यािी मधल्यात जागेत केळी पाने, ज ना गव्हाचा भ सा उसाचे पाचट, 

सोयाबीन भ सा, गवत, पालापाचोळा याुंचा वापर करून सेंवद्रय आच्छापदन करावे. 

केळीच्या ब ुंध्याजवळ वाढणारी वपले्ल वनयवमत कापावीत तसेच केळीवरील ज नी 

वाळलेली व रोगट पाने कापून बाग स्वच्छ िेवावी. केळीच्या घडाचे उन्हापासून 

सुंरक्षण करण्यासािी केळीच्या वाळलेल्या पानाुंची पेंडी करून घड व घडाचा 

दाुंडा झाकावा.  

टोमॅटो  
फळ वाढी ी 

अवथिा 

टोमॅटो वरील फळे पोखरणारी अळी - ही अळी प्रथम पाने खाते व नुंतर वहरवी 

वकुं वा वपकलेली फळे पोखरून आत विरते व गर खाते या वकडीच्या 

वनयुंत्रणासािी ल्सिनॉलफॉस २५ % ईसी २० वमली वकुं वा नोवॅ्हलीरॉन १० % ईसी 

१५ वमली वकुं वा क्लोरॅनटर ॅनीप्रोल १८.५ % एस.सी ३ वमली प्रती १० वलटर पाण्यात 

वमसळून ८ ते १० वदवसाुंच्या अुंतराने २-३ फवारण्या कराव्यात. 

पशुसंवधरन  - 
तापमान वाढत असल्याने उन्हापासून जनावराुंचे सुंरक्षण करावे. वहरवा चारा 

देण्याची व्यवस्था करावी आवण वपण्यास थुंड पाणी द्यावे. 

 हवामान अुंदाज आवण कृषी सल्ला पाहण्यासािी “मेघदुत” मोबाईल अॅपचा वापर करावा. 

 

स्त्रोत    

१) हवामान पूवावन मान : प्रादेविक हवामान पूवावन मान कें द्र, म ुंबई. 

२) मागील हवामान  : उपलब्ध नाही  

 

विकाण : कृवष ववज्ञान कें द्र, नुंद रबार  

वद.  : १३/०५/२०२१ 

स्वाक्षरीत  

प्रमुख अने्विक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा-

षिल्हा कृषि हवामान कें द्र, कृषि षवज्ञान कें द्र, 

नंदुरबार 
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