
हवामानाचा 

इशारा 

सध्यस्थितीत स्िल्यात १४ स्िसेंबर रोिी तरुळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. 

स्पकाांचे नाव अवथ िा कृस्ि हवामान सल् ला 

सवव स्पक पेरणी रब्बी स्पकाांची परेणी नोव्हेंबर २५ नोव्हेंबर पयतं केल्यास हरकत नाही. पेरणीसािी स्वद्यापीिान ेप्रसाठरत 

केलले्या वाणाांना प्राधान्य द्यावे. 

कपाशी पात्या / बोंि  

 

कुिल् याही पठरस्थितीत कापसाची दर ि ोडोिवाघ ऊेन नय.े शवेीची वचेणी पणुव लाल् यावर स्पकाांचा 

पालापाचोळा, प-हाीया याांची लवकरात लवकर स्वल् हेवाी लावावी.   

तरू 
दुल 

धारणा अवथिा   

तरु स्पकावर अळयाांचा प्रा रु्ावव द सनु आल् यास या या व् यवथ िापनासािी क् लोरटनरानानोस्लप्रोल १८.५  एससी 

३ स्मली ककां वा इमामके् ीीन बने् लोएी ५  ४.४ ग्रटम प्रती १० स्लीर पाण् यात स्मसळून दवारणी करावी.  

करिई वाढीची 

अवथ िा 

करिई स्पकावर मावा दकिीचा प्रा रु्ावव द सनु यते असल् यास या या व् यवथ िापनासािी िायस्मिोएी ३०  

२६० स्मली प्रती एकर याप्रमाणात दवारणी करावी.    

रब् बी  वारी वाढीची 

अवथ िा 

 वारी स्पकावरील ल करी अळी या व् यवथ िापनासािी िायास्मिोक् लाम १२   लटमिा सायहॉलोथ्रीन ९.५ 

 लेिसी ५ स्मली ककां वा स्थपनीेोरम ११.७  एससी ४ स्मली प्रती १० स्लीर पाण् यात स्मसळून वरील 

दकीकनाशकाांची आलीून पालीून दवारणी करावी. 

केळी ऊि स्नसवणी 

अवथ िा 

केळी बागते तणव् यवथ िापन कन न पाणी व् यवथ िापन कराव.े केळी स्पकावरील स्सगाीोका स्लदथ पॉी ोकरपाघ 

रोगा या व् यवथ िापनासािी प्रोपीकोनटलोल १० स्मली प्रती १० स्लीर पाण् यात स्मसळून दवारणी करावी. 

द्राक्ष ऊि वाढीची 

अवथ िा 

द्राक्ष बागते मण् याांचा आकार वाढस्वण् यासािी स्िरॅलटलीक अटसीि ोिीएघ २०० पीपीएमची दवारणी करावी.   

र्ािीपाला दळवाढीची 

अवथ िा 

रब् बी हांगामासािी लागवि केलले् या र्ािीपाला स्पकास पाणीव् यवथ िापन कराव.े वाांगी या र्ािीपाला 

स्पकावरील शेंिा व दळपोडरणारी अळीचा प्रा रु्ावव द सनु यते असल् यास या या व् यवथ िापनासािी 

नानािी  ेशमडु कृिी सांिीवनी प्रकल्प, 

 

िॉ पांिाबराव  शेमडु कृिी स्वद्यापीि, अकोला र्ारत मौसम स्वर्ाग  

 

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

परर्णी कृिी हवामान सल्ला                                                                                              मांगळवार द नाांक – १०.१२.२०१९ 

 

हवामान ऊीक 

हवामान अां ाि  

ोद नाांक ११ त े१४ स्िसेंबर, २०१९घ 

द नाांक ११/१२ १२/१२ १३/१२ १४/१२ १५/१२ 

पानस ोस्ममीघ ००.० ००.० ००.० १०.० ००.० 

कमाल तापमान ोअां.स.ेघ ३०.० २९.० २८.० २८.० २८.० 

दकमान तापमान ोअां.स.ेघ १६.० १५.० १४.० १४.० १४.० 

ढग स्थिती ोआकाशघ 
अांशत: ढगाळ थ व छ  ढगाळ ढगाळ थ व छ 

सकाळची सापके्ष आद्रवता 

ो%घ 
६६ ६४ ६९ ७२ ७७ 

 पुारची सापके्ष आद्रवता ो%घ 
४४ ३६ ४१ ४३ ४१ 

वा-याचा वेग ोदकमी / तासघ 
०८ १२ ०९ ०८ ०८ 

वा-याची द शा 
आग् नये  स्क्षण   स्क्षण   स्क्षण  आग् नये 



कलोरटन् रानास्नलीप्रोल १८.५  एससी ४ स्मली ककां वा क् लोरपायरीदॉस २०  ईसी २० स्मली ककां वा 

सायपरमथे्रीन १०  ईसी ११ स्मली प्रती १० स्लीर पाण् यात स्मसळून दवारणी करावी. 

दुलशतेी  वाढीची 

अवथ िा 

मोगरा दुलस्पकात नवीन दुी यणे् यासािी लािावरील िनु् या, रोगी, दकिक् या,  ाीीन ेवाढलले् या आस्ण कमकुवत 

दाां याची छाीणी स्िसेंबर-िानवेारी मस्हन् यात करावी.  

पशुधन 

व् यवथ िापन 

-- पुढील काळात िांिीपासनू पशधुनाचे सांरक्षण करण् यासािी शळेयाां या तसेच कोंबिया या शिेला बार ाण् याच े

पि े लावाव,े त् यामळेु पहाीे या िांि वा-यापासनू त् याांच ेसांरक्षण होईल. तसचे कोंबिया या शेिमध् ये बल् ब 

लावावते.  

स र कृस्ि सल् ला पस्ाका िॉ पांिाबराव  शेमडु कृस्ि स्वद्यापीि, अकोला यिेील ग्रामीण कृस्ि मौसम सवेा योिनतेील तज्ञ सस्मती या स्शदारशीवन न 

तयार कन न, नानािी  डेमडु कृिी सांिीवनी प्रकल्प कायावलय, मुांबई यिेनू प्रसाठरत करण्यात आललेी आहे. 

 


