
हवामानाचा 

इशारा 

सध्यस्थितीत स्िल्यात दिनाांक १३-१५ स्िसेंबर रोिी तरुळक ठिकाणी मघेगिजनासह व स्विाांच्या किकिाटासह पाऊस तसचे 

गारस्पट पिण्याची शक्यता आह ेव इतर दिवशी हवामान बहुतेक ठिकाणी कोरिे राहील.  

स्पकाांचे नाव अवथ िा कृस्ि हवामान सल् ला 

सवज स्पक पेरणी दिनाांक १२-१३ स्िसेंबर रोिी तरुळक ठिकाणी पाऊसासह गारा पिण्याची शक्यता असल्यामळेु रब्बी स्पकाांना 

सांरस्ित ओलीत ३-४ दिवसाांनी पढेु द्याव.े  

कपाशी पात्या / बोंि  

 

स्िल्यात दिनाांक १२-१३ स्िसेंबर रोिी तरुळक ठिकाणी मघेगिजनासह व स्विाांच्या किकिाटासह पाऊस तसचे 

गारस्पट पिण्याची शक्यता आहे त्यामळेु कपाशीवर फवारणी करावयाची असल्यास पढुील ३-४ दिवसाांनी 

पावसाचा अांिाि घऊेन करावी तसचे कापसू लवकर वचेावा व सखुलले्या िागी सरुस्ित सािवणकू करावी.  

तरू 
फुल/शेंगा 

धारणा अवथिा   

स्िल्यात दिनाांक १२-१३ स्िसेंबर रोिी तरुळक ठिकाणी मघेगिजनासह व स्विाांच्या किकिाटासह पाऊस तसचे 

गारस्पट पिण्याची शक्यता आह े त्यामळेु तरुीवर फवारणी करावयाची असल्यास पढुील ३-४ दिवसाांनी 

पावसाचा अांिाि घऊेन करावी. 

करिई वाढीची 

अवथ िा 

अल्टरनठेरया पानावरील ठिपके या रोगाच े स्नयांत्रणाकठरता १० स्लटर पाण्यात २५ ग्रमॅ मन्कोझेब दकवाां 

ताम्रयकु्त बुरशीनाशकाची २५ ग्रमॅ स्मसळून फवारणी करावी. फवारणी करावयाची असल्यास पढुील ३-४ 

दिवसाांनी पावसाचा अांिाि घऊेन करावी. करिई स्पकाची आांतरमशागत करावी व गरि पिल्यास एक ननांिन 

करून तण वेवथिापन कराव.े 

हरभरा वाढ मर रोगाचा शतेात प्रािभुाजव दिसताच रोगट झािे उपटून नष्ट करावीत. ट्रायकोिमाज शणेखतात स्मसळून द्यावा. 

वळेेवर पेरणी केलले े स्पक समुारे ४५ त े६० दिवस तणमकु्त असाव.े गरि पिल्यास एक ननांिन करून तण 

वेवाथिापन करावे. बागायती हरभरा स्पकावरील ओली मळुकुि व कॉलररॉट दिसनू यते असल्यास 

स्नयांत्रणासािी योग्य त ेउपाय करावा. हरभरा िाकी - ९२१८ व स्विय या वाणास शक्य तोवर तुिार नसांचन 

पद्धतीन ेसांरस्ित ओस्लत कराव.े 

नानािी िेशमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्प, 

 

िॉ पांिाबराव िशेमखु कृिी स्वद्यापीि, अकोला भारत मौसम स्वभाग  

 

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

वधाज कृिी हवामान सल्ला                                                                                              मांगळवार दिनाांक – १०.१२.२०१९ 

 

हवामान घटक 

हवामान अांिाि  

(दिनाांक ११ त े१४ स्िसेंबर, २०१९) 

दिनाांक ११/१२ १२/१२ १३/१२ १४/१२ १५/१२ 

पाऊस (स्ममी) ० ० २ १ ० 

कमाल तापमान (अां.स.े) २९ २८ २८ २८ २८ 

दकमान तापमान (अां.स.े) १३ १४ १४ १३ १३ 

ढग स्थिती (आकाश) 
थवच्छ थवच्छ पणूजतः ढगाळ पणूजतः ढगाळ अांशतः ढगाळ 

सकाळची सापिे आर्द्जता 

(%) 
८५ ८८ ९० ८६ ८४ 

िपुारची सापिे आर्द्जता (%) 
५० ५५ ६० ५८ ५६ 

वा-याचा वेग (दकमी / तास) 
२ ३ ३ २ २ 

वा-याची दिशा 
१४४ १२२ १५६ १२० ७९ 



गहू वाढ मयाजदित पाणी परुविा असल्यास एकच ओलीत ४०-४२ दिवसाांनी, िोन ओलीतसािी १८-२० व ६०-६५ 

दिवसाांनी, तीन ओलीतसािी १८-२०, ४०-४२ व ६०-६५ दिवसाांनी सांरस्ित ओलीत द्याव.े स्पकास पेरणीवळेी 

४०;४०;४० दकलो नत्र; थफुरि;पालाश / हे रासायस्नक खत द्यावे तसचे उरलेले वरखत नत्र ४० दकलो / हे १८-

२० दिवसानांतर पस्हल्या पाण्या च्या वळेी द्याव.े  

रब् बी  वारी व 

मक्क 

वाढीची 

अवथ िा 

रब्बी स्पकाांना सांरस्ित ओलीत ३-४ दिवसाांनी पढेु द्याव.े रब्बी वारी स्पकास रासायस्नक वरखत उरललेे नत्र 

४० दकलो / ह े२५-३० दिवसानांतर द्यावे. रब्बी मक्का स्पकास रासायस्नक वरखत उरलेल ेनत्र ४० दकलो / ह े

२५ - ३० दिवसानांतर द्याव.े 

फळझािे वाढ िानळांब स्पकावरील तले्या रोगाच्या स्नयत्रांनाकठरता कॉपर हायड्रोक्साआईि* २५ ग्रमॅ + स्त्रपे्तोमायसीन सल्फेट 

५ ग्रमॅ दकवाां ब्रोनोपोल* ५ ग्रमॅ प्रस्त १० स्लटर पाण्यात स्मसळून फवारणी करावी फवारणी करताांना थटीकरचा 

वापर करावा. तीव्रतनेसुार १५ दिवसाांनी पनु्हा फवारणी करावी. स्मरची स्पकावरील शेंिेमर (die-back) व 

फळसि रोगाच्या स्नयत्रांनाकठरता िायफेनकॉनाझोल २५ ईसी ५ स्मली १० स्लटर पाण्यात दकवाां 

अझोक्सोस्त्रोबीन २३% एससी १० स्मली  १० स्लटर पाण्यात  स्मसळून फवारणी करावी. स्िल्यात दिनाांक 

१२-१३ स्िसेंबर रोिी तरुळक ठिकाणी मघेगिजनासह व स्विाांच्या किकिाटासह पाऊस तसचे गारस्पट 

पिण्याची शक्यता आह ेत्यामळेु फळस्पकाांवर फवारणी करावयाची असल्यास पढुील ३-४ दिवसाांनी पावसाचा 

अांिाि घऊेन करावी. 

पश ुव पिी -- स्िल्यात दिनाांक १२-१३ स्िसेंबर रोिी तरुळक ठिकाणी मघेगिजनासह व स्विाांच्या किकिाटासह पाऊस तसचे 
गारस्पट पिण्याची शक्यता आह ेत्यामळेु या काळात शतेकरी बाांधनुी आपले्या िनावराांना मोकळे रानात पािव ु
नय.े  

सिर कृस्ि सल् ला पस्त्रका िॉ पांिाबराव िशेमखु कृस्ि स्वद्यापीि, अकोला यिेील ग्रामीण कृस्ि मौसम सवेा योिनतेील तज्ञ सस्मतीच् या स्शफारशीवरून 

तयार करून, नानािी िखेमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्प कायाजलय, मुांबई यिेनू प्रसाठरत करण्यात आललेी आहे. 

 


