
हवामानाचा 

इशारा 

सध्यस्थितीत स्िल्यात पुढील पाच दिवसात आकाश थवच त ेअशंतः ढगाळ राहील. 

स्पकाचंे नाव अवथ िा कृस्ि हवामान सल् ला 

सवव स्पक पेरणी रब्बी स्पकाचंी परेणी नोव्हेंबर २५ नोव्हेंबर पयतं केल्यास हरकत नाही. पेरणीसाठी स्वद्यापीठान ेप्रसाररत 

केलले्या वाणानंा प्राधान्य द्यावे. 

कपाशी पात्या / बोंड  

 

कुठल् याही पररस्थितीत कापसाची फरिड (खोडवा) घेऊ नय.े शवेटची वचेणी पणुव झाल् यावर स्पकाचंा 

पालापाचोळा, प-हाटया याचंी लवकरात लवकर स्वल् हवेाट लावावी.   

तरू 
फुल 

धारणा अवथिा   

तरु स्पकावर अळयाचंा प्रािभुावव दिसनु आल् यास याच् या व् यवथ िापनासाठी क् लोरटनरानानोस्लप्रोल १८.५  एससी 

३ स्मली ककंवा इमामके् टीन बने् झोएट ५  ४.४ ग्रटम प्रती १० स्लटर पाण् यात स्मसळून फवारणी करावी.  

करडई वाढीची 

अवथ िा 

करडई स्पकावर मावा दकडीचा प्रािभुावव दिसनु यते असल् यास याच् या व् यवथ िापनासाठी डायस्मिोएट ३०  

२६० स्मली प्रती एकर याप्रमाणात फवारणी करावी.    

रब् बी ज् वारी वाढीची 

अवथ िा 

ज् वारी स्पकावरील लष् करी अळीच् या व् यवथ िापनासाठी िायास्मिोक् झाम १२   लटमडा सायहॉलोथ्रीन ९.५ 

 झेडसी ५ स्मली ककंवा स्थपनटेोरम ११.७  एससी ४ स्मली प्रती १० स्लटर पाण् यात स्मसळून वरील 

दकटकनाशकाचंी आलटून पालटून फवारणी करावी. 

केळी घड स्नसवणी 

अवथ िा 

केळी बागते तणव् यवथ िापन करून पाणी व् यवथ िापन कराव.े केळी स्पकावरील स्सगाटोका स्लफथ पॉट (करपा) 

रोगाच् या व् यवथ िापनासाठी प्रोपीकोनटझोल १० स्मली प्रती १० स्लटर पाण् यात स्मसळून फवारणी करावी. 

द्राक्ष घड वाढीची 

अवथ िा 

द्राक्ष बागते मण् याचंा आकार वाढस्वण् यासाठी स्िब्रटलीक अटसीड (िीए) २०० पीपीएमची फवारणी करावी.   

भािीपाला फळवाढीची 

अवथ िा 

रब् बी हंगामासाठी लागवड केलले् या भािीपाला स्पकास पाणीव् यवथ िापन कराव.े वागंी या भािीपाला 

स्पकावरील शेंडा व फळपोखरणारी अळीचा प्रािभुावव दिसनु यते असल् यास याच् या व् यवथ िापनासाठी 

नानािी िेशमखु कृिी सिंीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पंिाबराव िशेमखु कृिी स्वद्यापीठ, अकोला भारत मौसम स्वभाग  

 

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

उथमानाबाि कृिी हवामान सल्ला                                                                                              मगंळवार दिनाकं – १०.१२.२०१९ 

 

हवामान घटक 

हवामान अिंाि  

(दिनाकं ११ त े१४ स्डसेंबर, २०१९) 

दिनाकं ११/१२ १२/१२ १३/१२ १४/१२ १५/१२ 

पाऊस (स्ममी) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

कमाल तापमान (अ.ंस.े) २९.० २८.० २७.० २७.० २७.० 

दकमान तापमान (अ.ंस.े) १२.० १२.० ११.० ११.० ११.० 

ढग स्थिती (आकाश) 
ढगाळ थ वच् छ  ढगाळ ढगाळ अशंत: ढगाळ 

सकाळची सापके्ष आद्रवता 

(%) 
७१ ६९ ८० ८२ ७७ 

िपुारची सापके्ष आद्रवता (%) 
४९ ३९ ४१ ४४ ४२ 

वा-याचा वेग (दकमी / तास) 
०९ १२ १३ १२ ११ 

वा-याची दिशा 
आग् नये िस्क्षण  िस्क्षण िस्क्षण िस्क्षण 



कलोरटन् रानास्नलीप्रोल १८.५  एससी ४ स्मली ककंवा क् लोरपायरीफॉस २०  ईसी २० स्मली ककंवा 

सायपरमथे्रीन १०  ईसी ११ स्मली प्रती १० स्लटर पाण् यात स्मसळून फवारणी करावी. 

फुलशतेी  वाढीची 

अवथ िा 

मोगरा फुलस्पकात नवीन फुट यणे् यासाठी झाडावरील िनु् या, रोगट, दकडक् या, िाटीन ेवाढलले् या आस्ण कमकुवत 

फािंयाची छाटणी स्डसेंबर-िानवेारी मस्हन् यात करावी.  

पशुधन 

व् यवथ िापन 

-- पुढील काळात िंडीपासनू पशधुनाच ेसरंक्षण करण् यासाठी शळेयाचं् या तसेच कोंबडयाच् या शडेला बारिाण् याच े

पडिे लावाव,े त् यामळेु पहाटेच् या िंड वा-यापासनू त् याचं ेसंरक्षण होईल. तसचे कोंबडयाच् या शेडमध् ये बल् ब 

लावावते.  

सिर कृस्ि सल् ला पस्ाका डॉ पिंाबराव िशेमखु कृस्ि स्वद्यापीठ, अकोला यिेील ग्रामीण कृस्ि मौसम सवेा योिनतेील तज्ञ सस्मतीच् या स्शफारशीवरून 

तयार करून, नानािी िखेमखु कृिी सिंीवनी प्रकल्प कायावलय, मुबंई यिेनू प्रसाररत करण्यात आललेी आहे. 

 


