
हवामानाचा 

इशारा 

सध्यस्थितीत स्िल्यात दिनाांक ११ त े१५ िानवेारी पयतं हवामान कोरडे राहील. 

स्पकाांचे नाव अवथ िा कृस्ि हवामान सल् ला 

 

कपाशी 

 

पात्या / बोंड 

 

कपाशी स्पकाचे फरिड घतेल्यास शेंिरी बोंडअळी सोबत इतर अळयाांना खाद्य स्मळाल्यामळेु त्याचा प्रधरु्ााव 

िाथत राहतो व त्याांचा पररणाम पढुील हांगामातील स्पकावर लवकर होता, त्यामळेु फरिड घवे ुनय.े  

तरू 

िान र्रण े तरुीवरील शेंगा पोखरणाऱ्या (हलेीकोवरपा) अळीच्या व्यवथिापनासाठी ५ % ननांबोळी अकााची फवारणी 

करावी. तरुीवरील शेंगा पोखरणाऱ्या (हलेीकोवरपा) अळीच्या व्यवथिापनासाठी दकडींनी आर्िाक नुकसानीची 

पातळी गाठल्यानांतर (१० त े२० अळया / १० झाडे) इमामके्टीन बेंझोएट ५ एस. िी. ३ ग्राम प्रती १० स्लटर 

पाण्यात स्मसळून फवारणी करावी. 

 

 

गहू 

वाढ गहु स्पकास मध्य ेमावा दकडीच्या या स्नयांत्रणासाठी एकरी ५ त े१० स्पवळे स्चकट सापळे लावावते. स्पकावरील 

माव्याच ेस्नयांत्रणासाठी २५ डब्लल्य ुिी िायोमिेॉक्झान ५० ग्रमॅ ककां वा डायमिेोएट ३० ईसी १० स्मली १० 

स्लटर पाण्यातनू फवाराव.े  

हरर्रा 

वाढ स्पकाला िस्मनीतील ओलावा पाहून ओलीत करावा. अळीच्या व्यवथिापनासाठी स्पकात एकरी ८-१० पक्षी 

िाांब ेलावल्यास अळयाांची सांख्या कमी होण्यास मित होत ेतसचे ५ % ननांबोळी अकााची फवारणी करावी. 

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

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

स्नयांत्रणासाठी योग्य त ेउपाय करावा 

करडई 
वाढ करडई स्पकामध्ये रस शोिण करणाऱ्या  मावा दकडीच्या स्नयांत्रणासाठी डायमिेोएट ३० % प्रवास्ह १० स्मली 

प्रती १० स्लटर पाण्यात स्मसळून फवारणी करावी.    

रब्लबी ज्वारी 
वाढ रब्लबी ज्वारी स्पकात मावा व तडुतडेु याांच्या ववेाथिापनसेाठी स्पकाच्या नािकू अवथिते पाण्याचा ताण पडू िये ू

नय.े  

नानािी िेशमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पांिाबराव िशेमखु कृिी स्वद्यापीठ, अकोला र्ारत मौसम स्वर्ाग  

 

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

अकोला कृिी हवामान सल्ला                                                                                             शुक्रवार दिनाांक – १०.०१.२०२० 

 

हवामान घटक 

हवामान अांिाि  

(दिनाांक ११ िानवेारी त े१५ िानवेारी २०२०) 

दिनाांक ११/२०२० १२/२०२० १३/२०२० १४/२०२० १५/२०२० 

पाऊस (स्ममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तापमान (अां.स.े) २६ २६ २७ २८ २८ 

दकमान तापमान (अां.स.े) १० ११ १२ १३ १३ 

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

सकाळची सापके्ष आर्द्ाता 

(%) 
७५ ७३ ७० ६८ ६५ 

िपुारची सापके्ष आर्द्ाता (%) 
६० ५८ ५५ ५० ४० 

वा-याचा वेग (दकमी / तास) 
३ ३ ३ ३ ३ 

वा-याची दिशा 
७२ १११ ११२ ११५ ११२ 



बटाटा 

कां ि स्नर्माती रब्लबी हांगामातील बटाटा वरील मावा व तडुतुडे याांच्या स्नयत्रांणासाठी दफप्रोनील ५ टके्क एस. सी १५ स्म.ली 

१० स्लटर पाण्यासोबत फवाराव.े करपा रोगाचे लक्षणे दिसताच कॉपर ऑक्सीक्लोरीईड ५० टके्क डब्ललू पी ३० 

ग्रमॅ प्रती १० स्लटर पाण्यासोबत फवाराव.े     

काांिा 
लागवड काांिा स्पकाची ६-८ आठवडयाचे रोपे सपाट वाफ्या मध्य े१० * १० सें. मी. अांतरावर िानवेारीच्या पस्हल्या 

पांधरवड्यात लागवड करावी. 

फळझाडे 

वाढ मागील िोन दिवसात काही रठकाणी गाराांसह पाऊस पडला आहे अशा रठकाणी गारस्पटीमळेु मोडलले्या फाांद्या 

आरीच्या साह्यान ेकापाव्यात व कापलले्या र्ागावर बोडो पथेट (१:१:१०) लावावी. गारपीटग्रथत झाडाांच्या 

बनु्धास १ स्मटर उांची पयतं पेथट लावावी. सततच्या ढगाळ वातावरणामळेु व पावसामळेु मगृबहर असलले्या 

बगीच्यामध्य ेफळावर तपदकरी कुि ( ब्राऊन राट ) या रोगाच ेसांक्रमण होऊ शकत,े त्याकररता सांपणूा झाडावर 

फोसटेील एल २५ ग्रमॅ ककां वा कॉपर ऑक्सीक्लोरीईड ५० टके्क डब्लल ूपी ३० ग्रमॅ प्रती १० स्लटर पाण्यासोबत 

फवाराव.े तसचे कागिी नलांब ूवरील खऱे्या रोगाच ेलक्षण ेदिसताच कॉपर ऑक्सीक्लोरीईड ५० टके्क डब्ललू पी 

३० ग्रमॅ प्रती १० स्लटर पाण्यासोबत फवाराव.े      

डानळांब स्पकावरील तले्या रोगाच्या स्नयत्रांणाकररता कॉपर हायड्रोक्साआईड 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 शेंडेमर व फळसड 

रोगाच्या स्नयत्रांणाकररता डायफेनकॉनाझोल २५ ईसी ५ स्मली १० स्लटर पाण्यात दकवाां अझोक्सोस्त्रोबीन 

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

पश ुव पक्षी  स्िल्ह्यात दकमान तापमानात घट होत असल्यामळेु कुकुटपालन शेडमध्ये िोन्ही बािूच्या िाळयाांना पडिे ककां वा 

बारिाना लावावा तसचे शडेमध्य ेरात्रीच्या वळेी स्वधतू बल्ब लावनू शडेमध्य ेतापमान ३० अां.सें पयतं स्नयांस्त्रत 

कराव.े शरीरातील तापमान रटकस्वण्याकररता उिाायुक्त खाद्यपिािा उिा.स्िग्ध पिािा, प्रस्िन ेयाांच ेखाद्यातील 

प्रमाण वाढवाव.े हवानात आचक बिल िनावराांना चा-यासाठी, पाण्याच्या उपलब्लधतनेसुार एकिल वगीय 

(मका, ओट) व स्दििल वगीय (लसनु, बरसीम)  घासाची  परेणी करावी 

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

तयार करून, नानािी िखेमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्प कायाालय, मुांबई यिेनू प्रसाररत करण्यात आललेी आहे. 

 


