
 

 

हवामान घटक 

हवामान अदंाज  

(ददनाकं ०५ त े१० नोव्हेंबर, २०१९) 

ददनाकं ०६/११ ०७/११ ०८/११ ०९/११ १०/११ 

पाऊस (मममी) ० ४ ८ ० ० 

कमाल तापमान (अ.ंस.े) 
३२ ३१ ३१ ३० २९ 

दकमान तापमान (अ.ंस.े) २२ २१ २० २० २० 

ढग मथिती (आकाश) 

३ २ १ ० ० 

सकाळची सापके्ष आर्द्रता 

(%) 
८९ ९० ९० ९१ ९३ 

दपुारची सापके्ष आर्द्रता 

(%) 
६६ ६७ ६८ ६८ ६८ 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
४ ११ ८ ६ ३ 

वा-याची ददशा 
१२२ १३४ २२७ २८४ २१५ 

हवामानाचा इशारा मजल्ह्यात ०५ त े०७ नोव्हेंबर रोजी काही ठिकाणी मघेगजरना व मवजाचं्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आह े

तसचे ०६ व ०७ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी बऱ्याच ठिकाणी पावसाची शक्यता आह.े 

मपकाचंे नाव अवथ िा कृमि हवामान सल्ह् ला 

चारा मपक पेरणी अवथिा रब्बी हंगामात पशधुनासािी मका, ओट, बरसीम, लसनू घास व ज्वारी या चार मपकाचंी 

जममनीत वापस आल्ह्यावर पेरणी करावी. 

गहू पेरणी अवथिा वळेेवर बागायती गव्हाची परेणी करण्याकरीता योग्य वाणाची मनवड करून १ त े१५ नोव्हेंबर 

पयतं बीजप्रदिया करून पणूर करावी. 

तरू मपक वाढीची 

अवथिा 

तरू मपकामाद्य ेमर रोगाच ेमनयतं्रणासािी ट्रायडोफामार१० ग्राम प्रती १ मलटर पाण्यात ममसळून 

५० ते १०० ममली प्रती झाड आळवणी (र्द्ने्चींग) कराव.े तरू मपकावरील शेंग अलीच्या 

मनयतं्रणासािी ५ कामगधं सापळे प्रती हेक्टर लावावते तसचे ५ % ननबंोळी अकारची फवारणी 

करावी. तरुीमधील फुलोरा व शेंगा भरण्याच्या अवथिमेद्य ेघाटे अळी/मपसारी पतगं व शेंग माशी 

यासािी एकामममक कीड व्यवथिापन पद्धतीन ेमनयतं्रण कराव ेयामध्य ेतणृ धान्याच ेआतंरपीक 

असल्ह्यास दकडीच ेप्रमाण कमी राहण्यास मदत होत.े  HNVP या जमैवक दकदियान्त्रानाचा वापर 

करावा. फुलकळी लागताना पमहली फवारणी ननबंोळी अकर  ५ % दसुरी फवारणी पमहल्ह्या 

फवारणी नतंर  १२ ट १५  ददवसानंी HNVP  ५०० ममली ५०० मलटर पाण्यात ममसळून प्रती 

हेक्टार व गरजनेसुार मतसरी फवारणी १८.५ % प्रवाही क्लोरअत्रीमनलीप्रोल (कोरझोण) १५० 

ममली अिवा इमामके्टीन बझेोएट २०० ग्राम ५०० मलटर पाण्यात ममसळून मारावी.  

 

मका 

 

फुलोरा अवथिा 

माक्यावरील लष्करी अलीच्या मनयतं्रणासािी ५% ननबंोळी अकर  ककंवा ल्ह्यामडा सयालोत्र्हीन 

९.५ % झडे सी या दकटकनाश्काची ५ ममली प्रती १० मलटर पाणी फवाराव ेमात्र फवारणी 

केलले्ह्या मक्याचा वापर जनावराचं्या चाऱ्यासािी तसचे मका कणसाचंा वापर खाण्यासािी 

१५ त े२०  ददवसापयतं करू नय.े 

नानाजी देशमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्ह्प, 

महाममा फुल ेकृिी  मवद्यापीि, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 

जळगाव कृमि हवामान सल्ह्ला                                                                                                मंगळवार ददनाकं –०५.११.२०१९ 



 

 

 

कांदा 

 

मपक वाढीची 

अवथिा 

अमत प्रमाणात पाऊस झालले्ह्या ठिकाणी कादंा मपकातील अमतठरक्त पाणी शतेाच्या बाहेर 

काढाव.े सध्याच्या ढगाळ व दमट हवामानामळेु  कादंा मपकावरील फुलदकडे या दकडीच्या 

मनयतं्रणासािी डायमिेोएट ३०% ईसी १५ ममली ककंवा ल्ह्यामडा सयालोत्र्हीन ५ % ईसी ६ 

ममली प्रती १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी करावी. 

सोयाबीन पक्वत ेत ेकाढणी 

अवथिा 

मपक काढून सरुमक्षत ठिकाणी िेवावी. 

कापसू  अमत प्रमाणात पाऊस झालले्ह्या ठिकाणी शतेातील अमतठरक्त पाणी शते बाहरे काढाव.े कापसू 

मपकावरील पाढंऱ्या माशीच्या मनयतं्रणासािी १० त े १२ मपवळे मचकट सापळे प्रती हके्टर 

लावाव ेतसचे ५% ननबंोळी अकर  दकवा ब्यफू्रोफेझीन २५ % २० ममली दकवा त्रायझोफोस २० 

ममली प्रती १० मलटर पाण्यात ममसळून फवाराव.े कापसू मपक बोंड मवकसनाच्या अवथिते 

असताना १% पोटॅमशअम परमगंनटे फवाराव.े कापसू मपकावरील शेंदरी बोंड अळीच्या 

मनयतं्रणासािी प्रोफेनोफोस ५० ई.सी. ३० ममली ककंवा थपोनोसड ४५ एस सी ३.५ ममली प्रती 

१० मलटर पाण्यातनू फवाराव.े 

बोंडे धरण्याची 

अवथिा 

 

भाजीपाला 

मपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या हवामामंळेु वागं्यामद्य े शेंडा आमण फळे पोखरनाऱ्या अळीच्या मनयतं्रणासािी ४% 

ननबंोळी अकर  ककंवा सायपरमथे्रीन २५% , ५ ममली प्रती १० मलटर या प्रमाणात फवाराव.े दर 

आिवड्याला दकडलले ेशेंडे आमण फळे गोळा करून नष्ट करावीत. सध्याच्या हवामामंळेु मवमवध 

भाजीपाला मपकावरील रस शोिक दकडींच्या मनयान्त्रासंािी ५ % ननबंोळी अकारच्या ककंवा 

इममडाकलोमप्रड १७.८ एस. एल. २ ममली प्रती १० मलटर पाण्यातनू फवाराव.े  

आबंा 

 

आबंा मपकावर नवीन फुटीवरील कीड रोगाचं्या मनयतं्रणासािी ल्ह्यामडा साय्हेलोथ्रीन ५%  

इसी ६ ममली ककंवा दक्वनोल्ह्फास २५ ममली + पाण्यात मवराल्ह्घाल्ह्णारे गधंक २५ ग्राम प्रती १० 

मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी करावी. 

केळी 

मपक वाढीची 

अवथिा 

केळी मपकावरील करपा रोग मनयतं्रणासािी रोगग्रथि पानाचंा भाग ककंवा पान ेकाढून 

जाळावीत. झाडावर काबरनडेन्झीन १० ग्राम ककंवा डायिने एम -४५, २५ ग्राम ककंवा कॉपर 

ओक्झीक्लोराईड २५ ग्राम अमधक चागंल ेप्रतीच ेथटीकर १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी 

करावी. केळी बागते काकडी, भोपळा, कनलगंड, खरबूज, तसचे ममरची, वागंी यासारखी मपके 

घणे ेकटाक्षान ेटाळाव.े  

भात 

फुलोरा त ेदान े

भरण्याची अवथिा 

भात मपकावर मानमोडी (नके/नोड ब्लाथट) रोह मनयतं्रणासािी कॉपरओक्झीच्लोराईड ५०० 

ग्राम व थपते्रोसाय्क्लीन ३० ग्राम २०० मलटर पाण्यात एक एकर क्षते्रावर फवाराव.े ज्या 

भागात जीवाणजून्य कडकरपा जाथत आह ेतिे ेथपते्रोमाय्सीन सलु्ह्फेत ९०% + टेट्रासायक्र्लीन 

हायक्लोराईड १०%, १ ग्राम प्रमेत १० मलटर पाण्यात फवाराव.े 

जनावराचं ेव्यवथिापन  सवर जनावराचं ेचपटे कृमी (मलवर फ्ल ूक) रोग प्रमतबंधक उपाय म्हणनू पश ुवदै्यकाच्या सहाय्यान े

लसीकरण करून घ्याव ेतसचे जनावरानंा पक्षयानंा नहेमी मपण्यास थवच्छ पाणी द्याव.े पोटातील 

जतंाच्या मनयतं्रणासािी पश ुवदै्यकाच्या सहाय्यान ेजतंनाशक पाजाव.े 

सदर कृमि सल्ह् ला पमत्रका डॉ पजंाबराव दशेमखु कृमि मवद्यापीि, अकोला यिेील ग्रामीण कृमि मौसम सवेा योजनतेील तज्ञ सममतीच् या 

मशफारशीवरून तयार करून, नानाजी दशेमखु कृिी सजंीवनी प्रकल्ह्प कायारलय मुबंई यिेनू प्रसाठरत करण् यात आली. 


