
हवामानाचा 

इशारा 

सध्यस्थितीत स्िल्यात दिनाांक ३० नोव्हेंबर त े०४ स्िसेंबर रोिी हवामान बहुतके ठिकाणी कोरिे राहील. 

स्िकाांचे नाव अवथ िा कृस्ि हवामान सल् ला 

सवव स्िक िेरणी रब्बी स्िकाांची िरेणी बहुताांश ठिकाणी आटोिली आह,े तरी ज्या ठिकाणी रास्हललेी आह ेतयाांनी या आिवळ्यात 

िेरणी आटोिावी.  िेरणीसािी स्वद्यािीिान ेप्रसाठरत केलले्या वाणाांना प्राधान्य द्यावे. 

 

 

किाशी 

 

 

िातया / बोंि 

 

किाशी स्िकात उिलब्धत ेप्रमाण ेतवरीत दकमान एकरी िोन फेरोमान ेसािळे लावाव.े सािळ्यातील अिकलेल े

ितांग दकमान िर आिवियान ेनष्ट कराव ेव आवश्यकत ेनसुार २० त े२५ दिवसातनू एकिा तयातील विी (ल्यरु) 

बिलावी. स्िकावर ५ % ननांबोळी अकावची फवारणी तातिीन ेप्रस्तबांधातमक उिाय योिना म्हणनू फवारणी 

करावी दकवाां गुलाबी बोंि अळीचे प्रमाण बोंि, िातया, फुलाांमध्य े प्रािरु्ावव ५ त े १० टके्क दिसनू यतेाच 

इांिोक्झाकाबव १५.८ टके्क १० स्म.स्ल ककां वा क्वीनॉलफॉस २५ टके्क ए एफ २५ स्म.स्ल ककां वा क्लोरिायरीफॉस २० 

टके्क प्रवाही २५ स्म.स्ल प्रती १० स्लटर िाणी या प्रमाण ेफवारणी करावी. गुलाबी बोंि अळीच ेप्रािरु्ावव १० 

टक्क्या िके्षा अस्धक आल्यास इमामके्टीन बेंझोएट (५ टके्क िाणिेार) ४ ग्रमॅ ककां वा प्रोफेनोफॉस (४० टके्क) + 

सायिरमथे्रीन (४ टके्क) २० स्मस्ल प्रती १० स्लटर िाणी या प्रमाण ेफवारणी करावी. 

तरू 

फुल 

धारणा अवथिा 
तरू स्िकावरील िान े गुांिाळणारी अळीच्या स्नयांत्रणासािी ५ % ननांबोळी अकावची फवारणी तातिीन े

प्रस्तबांधातमक उिाय योिना म्हणनू फवारणी करावी दकवाां वातावरणात िुरेशी आर्द्वता असताांना ियाववरणस्नष्ठ 

व्यवाथिािनासािी मटेारायझीयम अस्नसोिली ५० ग्रमॅ      (२ x १०८CFU) ग्रॅम ककां वा ब्यूव्हठेरया बसँीयाना 

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

 

 

गहू वाढ गहु स्िकास िाण्याच्या उिलब्ध साठ्यानसुार स्िकाच्या नािकू अवथिते सांरस्क्षत ओलीत द्याव.े 

हरर्रा वाढ हरर्रा िाकी - ९२१८ व स्विय या वाणास शक्य तोवर तुिार नसांचन िद्धतीन ेसांरस्क्षत ओस्लत करावे. 

नानािी िेशमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्ि, 

 

िॉ िांिाबराव िशेमखु कृिी स्वद्यािीि, अकोला र्ारत मौसम स्वर्ाग  

 

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

वधाव कृिी  हवामान सल्ला                                                                                               शकु्रवार दिनाांक – ३०.११.२०१९ 

 

हवामान घटक 

हवामान अांिाि  

(दिनाांक ३० नोव्हेंबर  त े०४ स्िसेंबर, २०१९) 

दिनाांक ३०/११ ०१/१२ ०२/१२ ०३/१२ ०४/१२ 

िाऊस (स्ममी) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

कमाल तािमान (अां.स.े) ३१ ३१ ३१ ३२ ३१ 

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

ढग स्थिती (आकाश) 
अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ अांशतः ढगाळ 

सकाळची सािके्ष आर्द्वता 

(%) 
८५ ८८ ८८ ८० ८० 

ििुारची सािके्ष आर्द्वता (%) 
४५ ५० ५० ५० ५० 

वा-याचा वेग (दकमी / तास) 
३ २ २ ३ २ 

वा-याची दिशा 
८१ ७५ ९० ११२ १०१ 



करिई वाढ सांरस्क्षत ओस्लताखाली करिई स्िकाची आांतरमशागत करावी. 

फळझािे 

वाढ काांिा स्िकाची नसवरी िेरणीस सरुवात करावी, तया कठरता स्शफारस केललेी िात िसे अकोला सफेि, िसुा 

व्हाईट, रौंि फुल ेसफेि व श्वतेा लाल काांद्या कठरता फुल ेसवुणव व अकव  स्िताांबरी. मगृ बहारातील फळाांची वाढ 

वेगान ेहोण्याकठरता स्िब्रसे्लक असॅ्सि १५ िीिीएम + मोनो-िोटॅस्शयम फॉथफेट १% (१ दकलो) १०० स्लटर 

िाण्यात टाकून फवारणी करावी. 

िश ुव िक्षी  िनावराांसािी स्लव्हर फ्लल्य ू रोगावर प्रस्तबांधातमक उिाय म्हणनू िश ु वदै्यदकय अस्धकारी सल्ल्यान े सवव 
िनावराांना िांताच ेऔिध द्याव.े िनावराांना चा-यासािी, िाण्याच्या उिलब्धतनेसुार एकिल वगीय (मका, 
ओट) व स्व्ििल वगीय (लसनु, बरसीम)  घासाची  िरेणी करावी. 

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

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

 


