
हवामानाचा 

इशारा 
सध्यस्थितीत स्िल्यात दिनाांक २०-२४ नोव्हेंबर रोिी हवामान बहुतके ठिकाणी कोरडे राहील. 

स्िकाांचे नाव अवथ िा कृस्ि हवामान सल् ला 

हवामान  सध्यस्थितीत स्िल्यात दिनाांक २३-२७ नोव्हेंबर रोिी हवामान बहुतके ठिकाणी कोरडे राहील.  

सवव स्िक िेरणी रब्बी स्िकाांची िरेणी नोव्हेंबर २५ नोव्हेंबर ियतं केल्यास हरकत नाही. िेरणीसािी स्वद्यािीिान ेरसासाठरत 

केलले्या वाणाांना रसााधान्य द्यावे. 

 

 

किाशी 

 

 

िात्या / बोंड  

 

किाशी स्िकात िर आिवढयान ेस्िकामध्य ेशेंिरी बोंडअळीचा सवके्षण करून मिुराच्या सहायान ेडोमकळ्या 

वेचनू अळ्या सस्हत नष्ट कराव्या. उिलब्धत े रसामाण े त्वरीत दकमान एकरी िोन फेरोमान े सािळे लावाव.े 

सािळ्यातील अडकललेे ितांग दकमान िर आिवडयान ेनष्ट करावे व आवश्यकत ेनसुार २० त े२५ दिवसातनू 

एकिा त्यातील वडी (ल्युर) बिलावी. स्िकावर ५ % ननांबोळी अकावची फवारणी तातडीन ेरसास्तबांधात्मक उिाय 

योिना म्हणनू फवारणी करावी दकवाां वातावरणात िुरेशी आर्द्वता असताांना ियाववरणस्नष्ठ व्यवाथिािनासािी 

मटेारायझीयम अस्नसोिली ५० ग्रमॅ (२ x १०८ CFU) ग्रमॅ ककां वा ब्यवू्हठेरया बसँीयाना १.१५ टके्क (२ x १०८ 

CFU) ५० ग्रमॅ रसास्त १० स्लटर िाण्यामध्य ेस्मसळून फवारणी करावी. गलुाबी बोंड अळीच े रसामाण ज्याथत 

दिसनू यतेाच क्वीनॉलफॉस २५ टके्क ए एफ २५ स्म.स्ल ककां वा क्लोरिायरीफॉस २० टके्क रसावाही २५ स्म.स्ल रसाती 

१० स्लटर िाणी या रसामाण ेफवारणी करावी. रसाािरु्ावव ५ त े१० टके्क ियतं आढळून आल्यास िायोस्डकाबव ७५ 

टके्क र्ुकटी २० ग्रमॅ ककां वा इांडोक्झाकाबव १५.८ टके्क १० स्म.स्ल रसाती १० स्लटर िाणी या रसामाण ेफवारणी करावी. 

तरू 

फुल 

धारणा अवथिा   
तरू स्िकावरील शेंगा िोखरणाऱ्या अळीच्या सवके्षण व व्यवथिािनासािी तुरी स्िकाच ेस्नयस्मत स्नठिक्षण िेवाव.े 

स्िका मध्य ेएकरी दकमान िोन त ेतीन कामगांध सािळे लावाव.े या सािळ्या मध्य ेअडकलेल ेनरितांग वेळो वेळी 

काढून नष्ट कराव ेतसचे स्वस्शष्ट कालावधीत वड्या (ल्युर) बिलण ेअस्नवायव आह.े  शतेकरी बांधनूी फवारणी 

करताांना योग ती सवव काळिी घ्यावी.िान ेगुांडाळणारी अळीच्या स्नयांत्रणासािी ५ % ननांबोळी अकावची फवारणी 

 

 

नानािी िेशमखु कृिी सांिीवनी रसाकल्ि, 

 

डॉ िांिाबराव िशेमखु कृिी स्वद्यािीि, अकोला र्ारत मौसम स्वर्ाग  

 

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

वाशीम कृिी हवामान सल्ला                                                                                               शुक्रवार दिनाांक – २२.११.२०१९ 

 

हवामान घटक 

हवामान अांिाि  

(दिनाांक २३ त े२७ नोव्हेंबर, २०१९) 

दिनाांक २३/११ २४/११ २५/११ २६/११ २७/११ 

िाऊस (स्ममी) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

कमाल तािमान (अां.स.े) ३० ३० ३० ३० ३० 

दकमान तािमान (अां.स.े) १६ १६ १७ १६ १७ 

ढग स्थिती (आकाश) 
थवच्छ थवच्छ थवच्छ थवच्छ थवच्छ 

सकाळची सािके्ष आर्द्वता 

(%) 

८० ७८ ७५ ७५ ७० 

ििुारची सािके्ष आर्द्वता (%) 
५८ ५५ ५० ४५ ४५ 

वा-याचा वेग (दकमी / तास) 
२ ३ ३ २ २ 

वा-याची दिशा 
१४१७ १०७ १०९ ११७ ११३ 



तातडीन े रसास्तबांधात्मक उिाय योिना म्हणनू फवारणी करावी दकवाां वातावरणात िरेुशी आर्द्वता असताांना 

ियाववरणस्नष्ठ व्यवाथिािनासािी मटेारायझीयम अस्नसोिली ५० ग्रमॅ (२ x १०८ CFU) ग्रमॅ ककां वा ब्यवू्हठेरया 

बसँीयाना १.१५ टके्क (२ x १०८ CFU) ५० ग्रमॅ रसास्त १० स्लटर िाण्यामध्य ेस्मसळून फवारणी करावी. 

रब्बी स्िके 

  िरेणी बागायती हरर्ऱ्याची (िाकी ९२१८, िीडीकेव्ही काांचन) िरेणी नोव्हेंबर २० ियतं केल्यास हरकत नाही. 

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

बचावासािी रायझोस्बयम व िीएसबी िीवाणसुांवधवक २५ ग्रॅम व ट्रायकोडमाव ५ ग्रमॅ रसास्त दकलो स्बयाण्यास 

बीिरसादक्रया करावी. वेळेवर गव्हाची िरेणी करण्याकठरता योग्य वाणाची स्नवड करून (स्वमल, िणूाव, एचडी 

२३८०, एचडी २१८९) २५ नोव्हेंबर िरम्यान बीि रसादक्रया करून िरेणी करावी. 

करडई   वाढ सांरस्क्षत ओस्लताखाली करडई स्िकाची आांतरमशागत करावी. 

फळझाडे 
  वाढ  मगृ बहारातील फळाांची वाढ वगेान ेहोण्याकठरता स्िब्रसे्लक असॅ्सड १५ िीिीएम + मोनो-िोटॅस्शयम फॉथफेट 

१% (१ दकलो) १०० स्लटर िाण्यात टाकून फवारणी करावी. 

िश ुव िक्षी   िनावराांसािी स्लव्हर फ्लल्य ू रोगावर रसास्तबांधात्मक उिाय म्हणनू िश ु वदै्यदकय अस्धकारी सल्ल्यान े सवव 
िनावराांना िांताच ेऔिध द्याव.े 

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 रसाकल्ि कायावलय, मुांबई यिेनू रसासाठरत करण्यात आललेी आहे. 

 


