
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार ददनांक ०४ नोव्हेंबर ते ८ नोव्हेंबर दरम्यान हवामान कोरडे राहण्याची अदिक शक्यता 

वततदवण्यात आली आहे. 

दिकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

सवत रब्बी 

दिके 
  

कोरडवाहू रबी ज्वारी, करडई, सुर्तफुल व हरभरा दिकात डवरणी करून जमीन भुसभुशीत ठेवावे 

किाशी 
फुल िाती/ 

बोडं 

अगोदर िेरणी केलेले किाशी दिक वेचणीला आले आहे तरी कािूस वेचतांना प्रतवार व वाण प्रत 

वेचून त्याची सुकलेल्या सुरदित दठकाणी साठवणूक करावे. 

किाशी दिकातील बोडंसड व इतर बुरशीजन्य रोगाच्या दनरं्त्राणासाठी काबेनॅ्डदिम ५० डबू्लिी प्रती 

२० गॅ्रम दकंवा प्रोदिकॉनािोल २५ ईसी १० दम .ली दकंवा  प्यराच्लोस्त्रोबीन २० डबू्लदि २० गॅ्रम प्रती 

१० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी . किाशीमिील आतील बोडंसड व इतर बुरशीजन्य 

रोगाच्या दनरं्त्राणासाठी कॉिर ऑक्सीक्लोरीड ५० डबू्लदि प्रती २५ गॅ्रम अदिक स्ट्रीिटोसार्क्कलीन 

१ -२ गॅ्रम प्रती १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

किाशीची िाने लालसर िाल्यास २ दकलो डीएिी  +१ दकलो मेगे्नदसअम सले्फट दकंवा १ दकलो 

िोटादशर्म नार्टर ेट १०० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी . 

दिकात शेंदरी बोडं अळीच्या दनर्दमत सवेिण करून हेक्टरी ४ ते ५ फेरोमेन सािळे लावावी व 

वेळोवेळी त्यामिील लु्यर बदलावी व त्या सोबतच "टी "आकाराचे १० ििी थांबे प्रती एकर 

उभारावेत .ज्या वेळी टर ेिमधे्य ८ -१० प्रौड ितंग सािडली त्या वेळी त्याच्या दनरं्त्रणासाठी ५ टके्क 

दनंबोळी अकत  दकंवा १५०० िीिीएम अिाडीरेक्टीन प्रती २५ दम .ली १० दलटर िाण्यात दमसळून 

फवारणी करावी . फुलावस्थेत दर आठवड्याने दिकामधे्य मजुराच्या साहाय्याने डोमकळ्या (गुलाबी 

बोन्ड अळी ग्रस्त फुले) शोिून नष्ट  कराव्या. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्ि, 

 

डॉ िंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यािीठ, अकोला भारत मौसम दवभाग  

 

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

अकोला, कृिी हवामान सल्ला                                                                                मंगळवार ददनांक – ०३ नोव्हेंबर २०२० 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज 

(ददनांक ०४ नोव्हेंबर ते ०८ नोव्हेंबर २०२०) 

ददनांक ०४/११ ०५/११ ०६/११ ०७/११ ०८/११ 

िाऊस (दममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तािमान (अं.से.) ३३.७ ३३.१ ३२.८ ३२.९ ३३. 

दकमान तािमान (अं.से.) १५ १५ १४ १४ १४ 

सकाळची सािेि आर्द्तता 

(%) 
६० ६३ ६० ६२ ६३ 

दुिारची सािेि आर्द्तता 

(%) 
५० ४८ ४० ४० ४० 

वा-र्ाचा वेग (दकमी / 

तास) 
२ २ २ २ २ 

वा-र्ाची ददशा 
६३ ८१ ६९ ६९ ७२ 

ढग स्स्थती (आकाश) 
अंशतः  ढगाळ अंशतः  ढगाळ अंशतः  ढगाळ अंशतः  ढगाळ अंशतः  ढगाळ 



दकडक्या बोन्डाची  आदथतक नुकसान िातळी ५ ते १०% असल्यास थार्ोडीकाबत २५% डबू्ल्यिी २५ 

गॅ्रम दकंवा स्िनॉलफॉस २५% एएफ  २५ दमली दकंवा क्लोरिार्रीफॉस २५% प्रवाही २५ दमली दकंवा 

प्रोफेनोफॉस ५०%  ३० दमली दकंवा   इन्डोक्िाकाबत १५.%  १० दमली र्ा िैकी कोणतेही एक 

कीटकनाशक १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

जेथे प्रादुभातव १० टके्कच्या वर आहे अशा दठकाणी िुढील कोणत्याही एका दमश्र कीटकनाशकाची, 

टर ार्िोफॉस ३५% +डेल्टामेथ्रीन १ टके्क १७ दमली दकंवा क्लोरान्ट्र ोदनलीप्रोल ९.३ 

टके्क+लेम्बडासार्हॅलोथ्रीन ४.५% ५ दमली दकंवा क्लोरिार्रीफॉस ५० टके्क +सार्िरमेथ्रीन ५ 

टके्क २० दमली दकंवा इन्डोक्िाकाबत १४.५ टके्क + ऍदसटामादप्रड ७.७ टके्क १० दमली र्ा िैकी 

कोणतेही एक दमश्र कीटकनाशक १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

जेथे िान तुडतुडा चा प्रादुभातव नुकसान संकेत िातळी िेिा जास्त आहे दतथे इदमडाक्लोरीप्रीड १७ .८ 

टके्क एसएल ३ दमली दकंवा ऍदसटामादप्रड २० टके्क एसिी प्रती ४० गॅ्रम र्ा िैकी कोणतेही एक 

कीटकनाशक १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

सोर्ाबीन िररििता   

सोर्ाबीन तर्ार िालेला माल सुरदित दठकाणी ठेवावा .कािणी  केलेली  दिके सुरदित दठकाणी 

ठेवावे. ररकामे िालेले शेत लगेच रबी दिकासाठी तर्ार करावे. 

सोर्ाबीनची मळणी करताना दाण्यातील ओलाव्याचे प्रमाण १३ -१५ टके्क असावे आदण मळणी 

रं्त्राच्या डर मची गती ३५०-४०० फेरे प्रती दमदनट (आर .िी.एम (.र्ा दरम्यान असावी जेणेकरून 

दबर्ाण्याला इजा िोहोचणार नाही आदण उगवण शक्तीवर िररणाम होणार नाही .साठवणूक 

करताना दबर्ाण्यातील ओलाव्याचे प्रमाण १२ टके्क िेिा जास्त नसावे. 

तूर वाढ 

तूर दिकात हेलीकोव्हरिा अळीच्या सवेिणासाठी ५ कामगंि सािळे प्रती हेक्टरी र्ा प्रमाणे 

उभारावेत व त्यासोबतच ििी थांबे उभारावेत. 

तूर दिकात गंुडाळलेली िाने व जाळे असलेली  िाने काढून ती नष्ठ करावी. 

रब्बी ज्वारी िेरणी 

खरीि ज्वारीचे दिक कािणीला आले असल्यास त्याची र्ोग्यती काढणी व मळणी करून दिक 

सुरदित दठकाणी ठेवावे. 

बागार्ती रब्बी ज्वारीची िेरणी ३१ ऑक्टोबरितरं्त करावी  .रब्बी दिकामधे्य रब्बी ज्वारी र्ा दिकाचा 

समावेश करावर्चा असल्यास दिकेव्ही - क्ांती ,र्ा वाणांची दनवड करावी .दिकामधे्य नत्र स्स्थर 

करण्यासाठी, सु्परद उिलब्ध होण्यासाठी व मातीतील बुरशीजन्य रोगांिासून बचावासाठी 

अिोटोबाके्टर व िीएसबी जीवाणुसंवितक २५ गॅ्रम व टर ार्कोडमात ५ गॅ्रम प्रदत दकलो दबर्ाण्यास 

बीजप्रदक्र्ा करावी . 

बागार्ती रबी ज्वारीकररता ८० दकलो नत्र  ,४० दकलो सु्फरद , ४० दकलो िालाश प्रती हेक्टरी द्यावे ,

र्ािैकी ४० दकलो नत्र ,संिूणत सु्फरद व िालाश िेरणीसोबतच द्यावे व उरलेली ४० दकलो नत्राची मात्रा 

िीक २५ ते ३० ददवसाचे असतांना द्यावी.  

गहू िेरणी 

वेळेवर ओलीत गव्हाची िेरणी करण्याकररता र्ोग्य वाण दनवडावा, हेक्टरी १०० - १२५ दकलो दकलो 

दबर्ाण्यास ददनांक १ ते २० नोव्हेंबर दरम्यान करावी,     

  दबर्ाण्यास काबेन्डािीम प्रती २.५ ग्रम प्रती दकलो तसेच िीएसबी, अिोटोबाके्टरची बीज प्रदक्र्ा 

िेरणी अगोदर करावी. 

करडी   वाढ रब्बी दिकामधे्य करडी दिकाची िेरणी िाली असल्यास िाडांची संख्या जास्त िाली असल्यास त्याची 

दवरळणी करावी व दिक तण दवरदहत ठेवावे . 

करडई दिकाचे िुऱ्र्ाजवळील िाडावर मावा दकडीचा प्रादुभातव ददसताच फक्त सभोवतालच्या ४ 

ओळीवर डार्मीथोएट ३० टके्क प्रवाही १० दम.ली १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी.   

जवस 

िेरणी रब्बी दिकामधे्य जवस र्ा दिकाचा समावेश करावर्चा असल्यास ओदलताखालील जवस दिकाची 

िेरणी नोव्हेंबरच्या िदहल्या आठवड्यािरं्त करावी  .दिकामधे्य नत्र स्स्थर करण्यासाठी , सु्परद 



उिलब्ध होण्यासाठी व मातीतील बुरशीजन्य रोगांिासून बचावासाठी अिोटोबाके्टर व िीएसबी 

जीवाणुसंवितक २५ गॅ्रम व टर ार्कोडमात ५ गॅ्रम प्रदत दकलो दबर्ाण्यास बीजप्रदक्र्ा करावी. 

बागार्ती जवस दिकासाठी ६० दकलो नत्र व ३० दकलो सु्फरद प्रती हेक्टरी र्ा प्रमाणे खताची संिूणत 

मात्र िेरणीच्या वेळेस द्यावी . 

जवस दिकात आंतरिीक िद्धतीमधे्य जवस  +हरभरा )२:४ (दकंवा जवस +करडई )२:४ (र्ाप्रमाणे 

आदथतकदृष्ट्या फार्देशीर आहे.  

मोहरी 

  िेरणी संरदशत ओदलताखालील सलग मोहरीची िेरणी ०७ नोव्हेंबरितरं्त करावी. िुसाबोल्ड जातीचे हेक्टरी 

५ दकलो दबर्ाणे ४५ सें.मी. अंतरावर िेरावे. र्ा वाली हेक्टरी १०० दकलो रु्ररर्ा + २५० दकलो दसंगल 

सुिर फोसे्फट द्यावे. अदिक उत्पादन वाढीसाठी प्रती हेक्टरी दकलो १० गंिक आदण १ दकलो बोरॉन 

िेरणीच्या वेळीच ध्यावे. 

फळिाडे 

वाढ संत्राच्या आंदबर्ा बहराच्या िक्ि िालेले फळांची र्ोग्य िद्धतीने तोडून प्रतवारी करून दवक्ी 

करावी .फळाबागेतील आळे तण दवरीहीत ठेवावे. 

 दनंबू फळाबागेतील हस्त बहाराच्या दनर्ोजनाच्यासाठी िॉटासीअम नार्टर ेट २ टके्क वािरावे 

सत्रादिकला त्याच्या वर्ानुसार दशफारस खत द्यावे.  

भाजीिाला 

वाढ भाजीिाला दिकास त्याच्या गरजे प्रमाणे िाणी द्यावे. 

गादीवाफ्यावर कांदा दबर्ाणे (हेक्टरी ८ ते १० दकलो ) िेरावे.िांढऱ्र्ा जाती : अकोला सफेद, फुले 

सफेद, र्शोदा, भीमा शे्वता, िुसा व्हाईट राउंड, लाल-िुसा रेड, एन २-४-१, दनफाड-५३,बसवंत ७८०. 

कोदथंबीर (संभार , लसून, मुला, मेथी, िालक, श्रावण घेवडा, बटाटा, गाजर, गवार, वाटणा 

इ.भाजीिाला दिकांची लागवड करावी. 

िशु / जनावरे -  

िार्खुरी व तोडंखुरी रोगाच्या संरिणासाठी िशुिन व दुग्ध जनावरांचे लसीकरण करावे. 

वततदवण्यात आलेल्या हवामान अंदाजानुसार दकंवा स्थादनक वातावरणाचा अंदाज घेऊन 

कडकडाटनाऱ्र्ा दवजा व वादळीवाऱ्र्ािासून बचावासाठी िशु व जनावारांना संरदित दठकाणी 

बांिावे . 

सदर कृदि सल् ला िदत्रका डॉ िंजाबराव देशमुख कृदि दवद्यािीठ, अकोला रे्थील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा र्ोजनेतील तज्ञ सदमतीच् र्ा 

दशफारशीवरून तर्ार करून, नानाजी देखमुख कृिी संजीवनी प्रकल्ि कार्ातलर्, मंुबई रे्थून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


