
हवामानाचा 

इशारा 

सध्यस्थितीत स्िल्यात दिनाांक ३१ स्िसेंबर - ०२ िानवेारी रोिी हवामान िरम्यान तरुळक ठिकाणी हलका त ेमध्यम थवरुपाचाच्या 

पावसाची शक्यता आहे तसचे ०३-०५ िानवेारी रोिी हवामान कोरिे राहील. त्या मळेु स्पकावर फवारणीकरण्या अगोिर थतास्नक 

वातावरण पाहूनच फवारणी करावी. 

स्पकाांचे नाव अवथ िा कृस्ि हवामान सल् ला 

सवव स्पक पेरणी दिनाांक २५-२९ स्िसेंबर रोिी हवामान बहुतके ठिकाणी कोरिे राहील. रब्बी स्पकाांना सांरस्ित ओलीत द्याव.े 

कपाशी बोंि 

 

कपाशी स्पकाच ेफरिि घतेल्यास शेंिरी बोंिअळी सोबत इतर अळयाांना खाद्य स्मळाल्यामळेु त्याचा 

प्रधरु्ावव िाथत राहतो व त्याांचा पठरणाम पढुील हांगामातील स्पकावर लवकर होता, त्यामळेु फरिि 

घणे ेशक्यतोवर टाळाव.े सध्यस्थितीत गलुाबी अळीचा प्रािरु्ावव आढळयास कमीत कमीत िोन प्रती 

एकर या प्रमान ेफेरोमन सापळे लावावीत. तसचे गलुाबी बोंि अळीच्या व्यावाथिापानासािी ५ % 

ननांबोळी अकावची फवारणी करावी ककां वा अझािीठरक्टीन प्रती १५०० पीपीएम @ २५ स्मली प्रती 

१० स्लटर याप्रमाण ेफवारणी करावी. गलुाबी बोंि आलीच प्रािरु्ाववाच ेप्रमाण १० % पिेा िाथत 

असले तर इमामके्टीन बेंझोएट ५ एस. िी. ३ ग्रमॅ ककां वा प्रोफेनोफोस (४०%) + सायपरमथे्रीन (४%) 

@ २० स्मली प्रती १० स्लटर पाण्यात स्मसळून फवारणी करावी.  

तरू 

िान र्रण े  तरुीवरील शेंगा पोखरणाऱ्या (हलेीकोवरपा) अळीच्या व्यवथिापनासािी ५ % ननांबोळी अकावची 

फवारणी करावी. तरुीवरील शेंगा पोखरणाऱ्या (हलेीकोवरपा) अळीच्या व्यवथिापनासािी दकिींनी 

आर्िवक नकुसानीची पातळी गािल्यानांतर (१० त े२० अळया / १० झािे) इमामके्टीन बेंझोएट ५ 

एस. िी. ३ ग्राम प्रती १० स्लटर पाण्यात स्मसळून फवारणी करावी. 

करिई वाढ करिई स्पकामध्य ेरस शोिण करणाऱ्या  मावा दकिीच्या स्नयांत्रणासािी िायमिेोएट ३० % प्रवास्ह 

१० स्मली प्रती  १० स्लटर पाण्यात स्मसळून फवारणी करावी.    

नानािी िेशमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्प, 

 

िॉ पांिाबराव िशेमखु कृिी स्वद्यापीि, अकोला र्ारत मौसम स्वर्ाग  

 

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

वधाव कृिी हवामान सल्ला                                                                                              मांगळवार दिनाांक – ३१.१२.२०१९ 

 

हवामान घटक 

हवामान अांिाि  

(दिनाांक ०१ त े०५ िानवेारी २०२०) 

दिनाांक ०१/२०२० ०२/२०२० ०३/२०२० ०४/२०२० ०५/२०२० 

पाऊस (स्ममी) २         २ १ ०        ० 

कमाल तापमान (अां.स.े) २४ २५ २६ २५ २३ 

दकमान तापमान (अां.स.े) ११ ११ १२ ९ ८ 

ढग स्थिती (आकाश) 
ढगाळ  ढगाळ  ढगाळ  ढगाळ  थवच्छ  

सकाळची सापिे आर्द्वता 

(%) 
९० ९० ९६ ८५ ७२ 

िपुारची सापिे आर्द्वता (%) 
६५         ६५ ६० ५४ ५० 

वा-याचा वेग (दकमी / तास) 
२ २ १ २ २ 

वा-याची दिशा 
१२० १७० २२५ २८५ २० 



हरर्रा वाढ मर रोगाचा शतेात प्रािरु्ावव दिसताच रोगट झािे उपटून नष्ट करावीत. ट्रायकोिमाव शणेखतात 

स्मसळून द्यावा. वळेेवर परेणी केलले ेस्पक समुारे ४५ त े६० दिवस तणमकु्त असाव.े गरि पिल्यास 

एक ननांिन करून तण ववेाथिापन कराव.े बागायती हरर्रा स्पकावरील ओली मळुकुि व कॉलररॉट 

दिसनू यते असल्यास स्नयांत्रणासािी योग्य त ेउपाय करावा. हरर्रा स्पकात एकरी ८-१० पिी िाांब े

लावल्यास अळयाांची सांख्या कमी होण्यास मित होत.े 

गहू वाढ गहु स्पकास नत्राचा िसुरा हप्ता दिला नसल्यास हके्टरी ५० दकलो नत्र या प्रमाण ेिेण्यात यावा. तसचे 

मावा दकिीच्या या स्नयांत्रणासािी एकरी ५ त े १० स्पवळे स्चकट सापळे लावावते. स्पकावरील 

माव्याच े स्नयांत्रणासािी २५ िब्ल्य ुिी िायोमिेॉक्झान ५० ग्रमॅ ककां वा िायमिेोएट ३० ईसी १० 

स्मली १० स्लटर पाण्यातनू फवाराव.े  

 

रब् बी  वारी व 

मक्क 

वाढ रब्बी वारी स्पकात मावा व तिुतिेु याांच्या वेवाथिापनसेािी स्पकाच्या नािकू अवथिते पाण्याचा 

ताण पिू िेय ूनय.े  

फळझािे वाढ उत्तर - मध्य महाराष्ट्रात रात्रीच े तापमान १० अांश सले्यस्सअसपिेा कमी राहणार असल्यान े

फळबागाांना सायांकाळी पाणी द्याव.े टोमटोवरील स्हरव्या अळीच्या स्नयांत्रणासािी एचएएनपीव्ही 

१० स्म.ली प्रती १० स्लटर पाण्यात स्मसळून फवारणी करावी. वाांग्यामध्य े शेंिा आस्ण फळे 

पोखरण्या-या अळीच्या स्नयांत्रणासािी ४ % ननांबोळी अकव  ५० स्मली प्रस्त १० स्लटर ककां वा 

सायपरमथे्रीन २५ %, ५ स्मली प्रस्त १० स्लटर या प्रमाणात फवाराव.े िानळांब स्पकावरील तले्या 

रोगाच्या स्नयत्रांणाकठरता 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 व 

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

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

 

बटाटा कां ि स्नर्मवती रब्बी वारी स्पकात मावा व तिुतिेु याांच्या वेवाथिापनसेािी स्पकाच्या नािकू अवथिते पाण्याचा 

ताण पिू िेय ूनय.े  

काांिा लागवि काांिा स्पकाची ६-८ आिवियाच ेरोप ेसपाट वाफ्या मध्य े१० * १० सें. मी. अांतरावर िानवेारीच्या 

पस्हल्या पांधरवड्यात लागवि करावी. 

पश ुव पिी -- स्िल्यात दकमान तापमानात घट होत असल्यामळेु कुकुटपालन शिेमध्य े िोन्ही बािचू्या िाळयाांना पिि ेककां वा 

बारिाना लावावा तसचे रात्रीच्या वळेी शिे मध्य े बल्ब लावावते. शरीरातील तापमान ठटकस्वण्याकठरता 

उिावयकु्त खाद्यपिािव उिा.स्िग्ध पिािव, प्रस्िन े याांचे खाद्यातील प्रमाण वाढवाव.े हवानात आचक बिल 

िनावराांना चा-यासािी, पाण्याच्या उपलब्धतनेसुार एकिल वगीय (मका, ओट) व स्व्ििल वगीय (लसनु, 

बरसीम)  घासाची  परेणी करावी 

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 कायावलय, मुांबई यिेनू प्रसाठरत करण्यात आललेी आहे. 

 


