
हवामानाचा 

इशारा 

जिल्ह्यात पढुील पाच दिवस हवामान कोरडे राहील. 

जपकाांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल्ह् ला 

कपाशी बोंड 

 

कपाशी जपकाचे फरिड घतेल्ह्यास शेंिरी बोंडअळी सोबत इतर अळयाांना खाद्य जमळाल्ह्यामळेु त्याचा प्रधरु्ााव 

िास्त राहतो व त्याांचा पररणाम पुढील हांगामातील जपकावर लवकर होता, त्यामळेु फरिड घेव ुनय.े कापसू 

वेचताना स्वच्छ कापसू वचेावा व सखुलले्ह्या िागी साठवणकू करावी. शवेटचा वचेा झाला असल्ह्यास शतेामधील 

जपकातील अवशिे वचेनू घावते व शते नाांगरणी करून तयार कराव.े    

तरू 

िाना 

र्रण/ेपक्वता   

तरु जपक काढणीला आल ेअसल्ह्यास, जपकची काढणी करून मळणी करावी व तयार झालेला माल सरुजित िागी 

साठवणूक करावी. शतेकरी बांधूनी फवारणी करताांना योग ती सवा काळिी घ्यावी. तरु जपकास पोटॅजशयम 

नायटे्रट (१३:००:४५) १५० ग्रमॅ प्रती १० जलटर पाण् यात जमसळून फवारणी करावी. तुरीच्या जपकास शेंगा 

र्रण्याच्या अवस्थते सांरजित ओलीत द्याव.ेतरुीवरील शेंगा पोखरणाऱ्या (हेलीकोवरपा) अळीच्या 

व्यवस्थापनासाठी ५ % ननांबोळी अकााची फवारणी करावी. तरुीवरील शेंगा पोखरणाऱ्या (हलेीकोवरपा) 

अळीच्या व्यवस्थापनासाठी दकडींनी आर्थाक नकुसानीची पातळी गाठल्ह्यानांतर (१० त े२० अळया / १० झाडे) 

इमामके्टीन बेंझोएट ५ एस. िी. ३ ग्राम प्रती १० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी.  

करडई वाढ/फुलोरा करडई जपकामध्ये रस शोिण करणाऱ्या  मावा दकडीच्या जनयांत्रणासाठी डायमथेोएट ३० % प्रवाजह १० जमली 

प्रती १० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी.    

हरर्रा वाढ जपकाला िजमनीतील ओलावा पाहून ओलीत करावा. अळीच्या व्यवस्थापनासाठी जपकात एकरी ८-१० पिी 

थाांब ेलावल्ह्यास अळयाांची सांख्या कमी होण्यास मित होत ेतसचे ५ % ननांबोळी अकााची फवारणी करावी. 

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

वेवास्थापन करावे. बागायती हरर्रा जपकावरील ओली मळुकुि व कॉलररॉट दिसनू यते असल्ह्यास 

जनयांत्रणासाठी योग्य त ेउपाय करावा 

नानािी िेशमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्ह्प, 

 

डॉ पांिाबराव िशेमखु कृिी जवद्यापीठ, अकोला र्ारत मौसम जवर्ाग  

 

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

वधाा कृिी हवामान सल्ह्ला                                                                                              मांगळवार दिनाांक – १४.०१.२०२० 

 

हवामान घटक 

हवामान अांिाि  

(दिनाांक १५ त े१९ िानवेारी २०२०) 

दिनाांक १५/२०२० १६/२०२० १७/२०२० १८/२०२० १९/२०२० 

पाऊस (जममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तापमान (अां.स.े) ३१ ३१ ३० २९ ३० 

दकमान तापमान (अां.स.े) १३ १३ १२ १३ १४ 

ढग जस्थती (आकाश) 
स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ 

सकाळची सापिे आर्द्ाता 

(%) 
८५ ८० ६८ ६२ ६५ 

िपुारची सापिे आर्द्ाता (%) 
५० ५५ ४५ ४५ ४५ 

वा-याचा वेग (दकमी / तास) 
२ २ २ २ २ 

वा-याची दिशा 
११२ ११७ १६२ ११२ १३५ 



गहू वाढ गहु जपकास मध्य ेमावा दकडीच्या या जनयांत्रणासाठी एकरी ५ त े१० जपवळे जचकट सापळे लावावते. जपकावरील 

माव्याच ेजनयांत्रणासाठी २५ डब्लल्ह्य ुिी थायोमथेॉक्झान ५० ग्रमॅ ककां वा डायमथेोएट ३० ईसी १० जमली १० 

जलटर पाण्यातनू फवाराव.े  

रब्ल बी  वारी व 

मक्का 

वाढ रब्लबी वारी जपकात मावा व तडुतडेु याांच्या ववेास्थापनसेाठी जपकाच्या नािकू अवस्थते पाण्याचा ताण पडू िये ू

नय.े  

फळझाडे वाढ सततच्या ढगाळ वातावरणामळेु व पावसामळेु मगृबहर असलेल्ह्या बगीच्यामध्य ेफळावर तपदकरी कुि ( ब्राऊन 

राट ) या रोगाचे सांक्रमण होऊ शकत,े त्याकररता सांपणूा झाडावर फोसटेील एल २५ ग्रमॅ ककां वा कॉपर 

ऑक्सीक्लोरीईड ५० टके्क डब्लल ूपी ३० ग्रमॅ प्रती १० जलटर पाण्यासोबत फवाराव.े तसचे कागिी नलांब ूवरील 

खऱे्या रोगाचे लिण ेदिसताच कॉपर ऑक्सीक्लोरीईड ५० टके्क डब्लल ूपी ३० ग्रमॅ प्रती १० जलटर पाण्यासोबत 

फवाराव.े      

डानळांब जपकावरील तले्ह्या रोगाच्या जनयत्रांणाकररता कॉपर हायड्रोक्साआईड २५ ग्रमॅ + स्त्रपे्तोमायसीन सल्ह्फेट 

५ ग्रमॅ दकवाां ब्रोनोपोल* ५ ग्रमॅ प्रजत १० जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी फवारणी करताांना स्टीकरचा 

वापर करावा. तीव्रतनेसुार १५ दिवसाांनी पनु्हा फवारणी करावी. जमरची जपकावरील शेंडेमर व फळसड 

रोगाच्या जनयत्रांणाकररता डायफेनकॉनाझोल २५ ईसी ५ जमली १० जलटर पाण्यात दकवाां अझोक्सोस्त्रोबीन 

२३% एससी १० जमली  १० जलटर पाण्यात  जमसळून फवारणी करावी.  

बटाटा कां ि जनर्माती रब्लबी हांगामातील बटाटा वरील मावा व तडुतुडे याांच्या जनयत्रांणासाठी दफप्रोनील ५ टके्क एस. सी १५ जम.ली 

१० जलटर पाण्यासोबत फवाराव.े करपा रोगाचे लिणे दिसताच कॉपर ऑक्सीक्लोरीईड ५० टके्क डब्ललू पी ३० 

ग्रमॅ प्रती १० जलटर पाण्यासोबत फवाराव.े     

उन्हाळी 

र्ुईमगु 

पेरणी उन्हाळी र्ईुमुगाची परेणी या आठवड्यात पासनू फेब्रुवारी च्या पजहल्ह्या आठवड्या पयतं करता यईेल, परेणी 

रांि वरांबा सरी पद्धतीन ेतिुार नसांचनाखाली करावी. या साठी वाण टीएिी २४ ककां वा एसबी ११ या िातींच े

हेक्टरी १२५ दकलो जबयाण्यास ट्रायकाडेमाा ५ ग्रमॅ, रायझोजबयाम २५ ग्रमॅ, पी.एस.बी. २५ ग्रमॅ प्रती दकलो या 

िीवाण ूसांवधानाची बीिप्रदक्रया करून परेणी करावी.   

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

पांधरवड्यात लागवड करावी. 

चार जपक लागवड िनावराांना चा-यासाठी, पाण्याच्या उपलब्लधतनेसुार एकिल वगीय (मका, ओट) व जदििल वगीय 

(लसनु,बरसीम)  घासाची  परेणी करावी.हवानात आचक बिल िनावराांना चा-यासाठी, पाण्याच्या 

उपलब्लधतनेसुार एकिल वगीय (मका, ओट) व जदििल वगीय (लसनु, बरसीम)  घासाची  परेणी करावी 

पश ुव कुक्कुट 

पालन 

-- जिल्ह्यात दकमान तापमानात घट होत असल्ह्यामळेु कुकुटपालन शेडमध्ये िोन्ही बािूच्या िाळयाांना पडिे ककां वा 

बारिाना लावावा तसचे शडेमध्य ेरात्रीच्या वळेी जवधतू बल्ह्ब लावनू शडेमध्य ेतापमान ३० अां.सें पयतं जनयांजत्रत 

कराव.े शरीरातील तापमान रटकजवण्याकररता उिाायुक्त खाद्यपिाथा उिा.जिग्ध पिाथा, प्रजथन ेयाांच ेखाद्यातील 

प्रमाण वाढवाव.े  

सिर कृजि सल्ह् ला पजत्रका डॉ पांिाबराव िशेमखु कृजि जवद्यापीठ, अकोला यथेील ग्रामीण कृजि मौसम सवेा योिनतेील तज्ञ सजमतीच् या जशफारशीवरून 

तयार करून, नानािी िखेमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्ह्प कायाालय, मुांबई यथेनू प्रसाररत करण्यात आललेी आहे. 

 


