
हवामानाचा 

इशारा 

सध्यस्थितीत स्िल्यात दिनाांक १२-१६ नोव्हेंबर रोिी हवामान बहुतके ठिकाणी कोरडे राहील. 

स्िकाांचे नाव अवथ िा कृस्ि हवामान सल् ला 

सवव स्िक िेरणी सोयाबीन स्िकाच ेशते खाली झाल ेअसल्यास िस्मनीत वािसा यतेाच िवूव मशागत करून रबी स्िकाांची (गहू, 

हरभरा, इत्यािी) िरेणी करावी. रब्बी स्िकाांच्या िेरणीसािी स्वद्यािीिान ेप्रसाठरत केलले्या वाणाांना प्राधान्य 

द्याव े

 

 

किाशी 

 

 

िात्या / बोंड 

 

किाशीवरील आकस्थमक रोग व्यवथिािन कठरता िस्मनीतील अस्तठरक्त िाण्याचा स्नचरा करावा. रोगग्रथत 

झाडाच्या भोवतालची िमीन खरुप्यान ेत्वठरत भसुभशुीत करावी झाडाच्या मळुािवळ काबने्डॅस्झम २० ग्रमॅ 

प्रती १० स्लटर द्रावणाची आळवणी करावी. 

किाशी स्िकाांमधील फुटलेल ेबोंडे असले तर थिास्नक वातावरणाचा अांिाि घऊेन त्वठरत कािसू वेचणी 

करून सुरस्ित ठिकाणी सािवणकू करावी. ओला झालेला  कािसू योग्य ठरत्या वाळवनू सािवावा . 

सद्यस्थितीत स्िकावर बोंड अवथ्यते, बोंड व िात्य ेगळ रोखण्यासािी स्िकास २% डीएिी अस्धक ४ मी.ली 

प्लनॅोफीक्स (२०० ग्रम डीएिी + १० स्लटर िाणी ) १० स्लटर िाण्यात स्मसळून फवारणी करावी. 

तसचे स्िकावर बोंड अवथ्यते (लाल्या रोग) िाने लाल िडण्याची लिण ेदिसताच, मग्नशेीयम सल्फेट २० त े

२५ दकलो प्रती हेक्टरी झाडाच्या मळुाशी िणे ेदकवाां ५० त े१०० ग्रमॅ मग्नशेीयम सल्फेट अस्धक १०० ग्रमॅ 

यठुरया प्रती १० स्लटर िाण्यात स्मसळून फवारणी करावी. 

सोयबीन  काढलले्या सोयाबीन स्िकाची िावसािासनू सांरिण कराव ेव तयार झालले्या मालाची सरुस्ित ठिकाणी 

सािवणुक करावी.  

 

नानािी िेशमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्ि, 

 

डॉ िांिाबराव िशेमखु कृिी स्वद्यािीि, अकोला भारत मौसम स्वभाग  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsakola@yahoo.com 
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हवामान घटक 

हवामान अांिाि  

(दिनाांक १२ त े१६ नोव्हेंबर, २०१९) 

दिनाांक १२/११ १३/११ १४/११ १५/११ १६/११ 
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दकमान तािमान 

(अां.स.े) 
१८ १८ १७ १७ १८ 

ढग स्थिती 
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तरू 

 अस्त िावसामळेु झाललेा करिा ककां वा मळुकुां ि रोग व्यवथिािन कठरता तरू स्िकातील अस्तठरक्त िाणी 

शतेाबाहेर काढून घ्याव.े रोगग्रथत झाडाच्या भोवतालची िमीन खरुप्यान ेत्वठरत भसूभशूीत करावी 

झाडाच्या मळुािवळ कॉिोर ऑसीक्लोरीड २५ ग्रमॅ प्रती १० स्लटर द्रावणाची आळवणी करावी. 

वाढ 

 

रब्बी स्िके 

 

 

िेरणी 

बागायती हरभऱ्याची (िाकी ९२१८, िीडीकेव्ही काांचन) िेरणी नोव्हेंबर १५ ियतं केल्यास हरकत नाही. 

हरभरा स्िकामध्य ेनत्र स्थिर करण्यासािी, थिुरि उिलब्ध होण्यासािी व मातीतील बुरशीिन्य रोगाांिासनू 

बचावासािी रायझोस्बयम व िीएसबी िीवाणसुांवधवक २५ ग्रमॅ व ट्रायकोडमाव ५ ग्रमॅ प्रस्त दकलो स्बयाण्यास 

बीिप्रदिया करावी. 

वळेेवर गव्हाची िरेणी करण्याकठरता योग्य वाणाची स्नवड करून (स्वमल, िणूाव, एचडी २३८०, एचडी 

२१८९) १ त े२० नोव्हेंबर िरम्यान बीि प्रदिया करून िेरणी करावी. 

फळझाडे 

 

वाढ 

 

मगृ बहारातील फळ झाडाांना अस्त िावसामळेु झालेला करिा ककां वा मळुकुां ि रोग व्यवथिािन कठरता 

िस्मनीतील अस्तठरक्त िाण्याचा स्नचरा करावा. मगृ बहारातील फळाांची वाढ वगेान ेहोण्याकठरता स्िब्रसे्लक 

असॅ्सड १५ िीिीएम + मोनो-िोटॅस्शयम फॉथफेट १%(१दकलो) १०० स्लटर िाण्यात टाकून फवारणी 

करावी. 

िश ुव ििी  तािमानात घट होत असल्यामळेु शळेयाांच्या तसचे कोंबड्ाांच्या शेडला बारिाण्याच ेिरिे लावाव ेयामळेु 
िहाटेच्या िांडी वा-यािासनू त्याांच ेसांरिण होईल, तसचे शेडमध्य ेरात्रीच्या वळेी स्वधतू बल्ब लावनू शेडमध्य े
तािमान ३० अां.सें ियतं स्नयांस्त्रत कराव.े  

सिर कृस्ि सल् ला िस्त्रका डॉ िांिाबराव िशेमखु कृस्ि स्वद्यािीि, अकोला यिेील ग्रामीण कृस्ि मौसम सवेा योिनतेील तज्ञ सस्मतीच् या स्शफारशीवरून 

तयार करून, नानािी िखेमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्ि कायावलय, मुांबई यिेनू प्रसाठरत करण्यात आललेी आहे. 

 


