
हवामानाचा इशारा हवामान अंदाजानुसार ददनांक १२ नोव्हेंबर ते १६ नोव्हेंबर दरम्यान हवामान कोरडे     

राहण्याची अदिक शक्यता आहे. 

दिकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

सवव दिक 
 

सवव दिकात फवारणी करतांना स्तादनक वातावरण व हवेची ददशा िाहून फवारणी 

करावी. 

दिकावर दकडीचंा प्रादुर्ावव िाहून त्याच्या दनयंत्रणासाठी तातडीने प्रदतबंिात्मक उिाय 

योजना म्हणून फवारणी करावी तसेच फवारणी करतांना खबरदारी म्हणून ददलेल्या 

सुचनाचे िालन करावे  ,दकटकनाशाके दह दविारी असल्याने त्यांची हाताळणी करतानां 

सदैव जागरूक राहावे .गळके फवारणी यंत्र न वािरता ते दुरुस्त करून वािरावे .

फवारणी करताना संरक्षक किडे उदा .गॉगल ,मो जे  ,तोडंाला मास्क ,डोक्यावर ,

गमबूट ,इत्यादी .वािरावे .दकटकनाशक िोटात जाण्याची शक्यता असल्याने 

फवारणीचे दमश्रण करताना अथवा फवारणीच्या वेळी तंबाखू खाणे अथवा िुम्रिान 

करणे टाळावे .फवारणीचे काम िूणव झाल्यावर हात साबणाने स्वच्छ िुउनच खाणे 

दिणे करावे .तसेच उिाश ीीिोटी फवारणी न करता फवारणी िूवी न्याहारी करावी. 

प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार िुढील िाच ददवस सववत्र बहुतांश दठकाणी 

हलका ते मध्यम िाऊस िडण्याची शक्यता आहे  ,व काही दठकाणी दवजांच्या 

कडकडाटासह िाऊस होण्याची शक्यता आहे ,त्यामुळे ज्यादठकाणी अदतररक्त िाण ीी 

साचेल तेदथल िाणी त्वररत बाहेर काढावे. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्ि, 

 

डॉ िंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यािीठ, अकोला र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

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

यवतमाळ कृदि हवामान सल्ला                                                                                   गुरुवार, ददनांक – १२ नोव्हेंबर २०२० 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(ददनांक १३ नोव्हेंबर २०२० ते १७ नोव्हेंबर २०२०) 

ददनांक १३/११ १४/११ १५/११ १६/११ १७/११ 

िाऊस (दममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तािमान 

(अं.से.) 
३२ ३३ ३४.३ ३४.४ ३४ 

दकमान तािमान 

(अं.से.) 
१५ १५ १६ १७ १७ 

वा-याची ददशा 
७९ ७१ ७० ७२ ७२ 

सकाळची सािेक्ष 

आर्द्वता (%) 
४७ ४६ ४५ ४५ ४५ 

दुिारची सािेक्ष 

आर्द्वता (%) 
२ २ २ २ २ 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
६८ ६९ ७० ७३ ७२ 

ढग स्स्थती (आकाश) 
अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 
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किाशी फुल िाती/ 

बोडं 

अगोदर िेरणी केलेले किाशी दिक वेचणीला आले आहे तरी कािूस वेचतांना 

प्रतवार व वाण प्रत वेचून त्याची सुकलेल्या सुरदक्षत दठकाणी साठवणूक करावे. 

किाशी दिकातील बोडंसड व इतर बुरशीजन्य रोगाच्या दनयंत्राणासाठी 

काबेनॅ्डदझम ५० डबू्लिी प्रती २० गॅ्रम दकंवा प्रोदिकॉनाझोल २५ ईसी १० दम.ली 

दकंवा  िायराक्लोस्ट्रॉदबन २० डबू्लदि २० गॅ्रम प्रती १० दलटर िाण्यात दमसळून 

फवारणी करावी. किाशीमिील आतील बोडंसड व इतर बुरशीजन्य रोगाच्या 

दनयंत्राणासाठी कॉिर ऑक्सीक्लोरीड ५० डबू्लदि प्रती २५ गॅ्रम अदिक 

स्ट्रीिटोसायक्कलीन १-२ गॅ्रम प्रती १० दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी 

करावी. 

किाशीची िाने लालसर झाल्यास १टक्का युररया + १ टक्का मेगे्नदसअम 

सले्फटची फवारणी करावी. 

दिकात शेंदरी बोडं अळीच्या दनयदमत सवेक्षण करून हेटरीरी ४ ते ५ फेरोमेन 

सािळे लावावी व वेळोवेळी त्यामिील लु्यर बदलावी व त्या सोबतच "टी" 

आकाराचे १० िक्षी थांबे प्रती एकर उर्ारावेत. ज्या वेळी टर ेिमधे्य ८-१० प्रौड 

ितंग सािडली त्या वेळी त्याच्या दनयंत्रणासाठी ५ टके्क दनंबोळी अकव  दकंवा 

१५०० िीिीएम अझाडीरेटरीीन प्रती २५ दम.ली १० दलटर िाण्यात दमसळून 

फवारणी करावी. फुलावस्थेत दर आठवड्याने पिकामधे्य मजुराच्या साहाय्याने 

डोमकळ्या (गुलाबी बोन्ड अळी ग्रस्त फुले) शोधून नष्ट कराव्या. 

पकडक्या बोन्डाची आपथिक नुकसान िातळी ५ ते १०% असल्यास थायोडीकाबि ७५% 

डबू्ल्यिी २५ गॅ्रम पकिं वा क्विनॉलफॉस २५% एएफ २५ पमली पकिं वा क्लोरिायरीफॉस 

२५% प्रवाही २५ पमली पकिं वा प्रोफेनोफॉस ५०% ३० पमली पकिं वा   इन्डोक्झाकाबि 

१५.८% १० पमली या िैकी कोणतेही एक कीटकनाशक १० पलटर िाण्यात पमसळून 

फवारणी करावी.  

जेथे प्रादुर्ािव १० टके्कच्या वर आहे अशा पठकाणी िुढील कोणत्याही एका पमश्र 

कीटकनाशकाची, टर ायझोफॉस ३५% +डेल्टामेथ्रीन १ टके्क १७ पमली पकिं वा 

क्लोरान्ट्र ोपनलीप्रोल ९.३ टके्क+लेम्बडासायहॅलोथ्रीन ४.६% ५ पमली पकिं वा 

क्लोरिायरीफॉस ५० टके्क +सायिरमेथ्रीन ५ टके्क २० पमली पकिं वा इन्डोक्झाकार्ब 

१४.५ टके्क + ऍपसटामापप्रड ७.७ टके्क १० पमली या िैकी कोणतेही एक पमश्र 

कीटकनाशक १० पलटर िाण्यात पमसळून फवारणी करावी. 

जेथे िान तुडतुडा चा प्रादुर्ावव नुकसान संकेत िातळी िेक्षा जास्त आहे दतथे 

इदमडाक्लोरीप्रीड १७.८ टके्क एसएल ३ पमली पकिं वा ऍपसटामापप्रड २० टके्क 

एसिी प्रती ४० गॅ्रम या िैकी कोणतेही एक कीटकनाशक १० पलटर िाण्यात पमसळून 

फवारणी करावी. 

तूर 

वाढ तूर दिकात हेलीकोव्हरिा अळीच्या सवेक्षणासाठी ५ कामगंि सािळे प्रती 

हेटरीरी या प्रमाणे उर्ारावेत व त्यासोबतच िक्षी थांबे उर्ारावेत. 

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

तूर दिकात ओदलताची सोय असल्यास दिकास िाणी द्यावे. 

गहू 
िेरणी वेळेवर ओलीत गव्हाची िेरणी करण्याकररता योग्य वाण दनवडावा, हेटरीरी 

१०० - १२५ दकलो दकलो दबयाण्यास ददनांक १५ नोव्हेंबर दरम्यान करावी,     



  दबयाण्यास काबेन्डाझीम प्रती २.५ ग्रम प्रती दकलो तसेच िीएसबी, अझोटोबाटेरीरची 

बीज प्रदिया िेरणी अगोदर करावी.  

रब्बी करडी 

िेरणी रब्बी दिकामधे्य करडी दिकात ज्या दठकाणी गरज िडल्यास दनंदण व डवरणी 

करून दिक तण दवरदहत ठेवावे. 

करडई दिकाचे िुऱ्याजवळील झाडावर मावा दकडीचा प्रादुर्ावव ददसताच फक्त 

सर्ोवतालच्या ४ ओळीवर डायमीथोएट ३० टके्क प्रवाही १० दम.ली १० दलटर 

िाण्यात पमसळून फवारणी करावी. ज्या दठकाणी दिक ३० ददवसाचे झाले आहे 

दतथे ओदलताची सोय असल्यास दिकास िाणी द्यावे.   

रब्बी ज्वारी / मका िेरणी दिकात ज्या दठकाणी गरज िडल्यास दनंदण व डवरणी करून दिक तण 

दवरदहत ठेवावे. 

ओदलताची सोय असल्यास दिकास िाणी द्यावे, त्यासोबत उववररत रासायदनक 

खताचा नत्राची मात्रा प्रती ४० दकलो प्रती हेटरीरी द्यावे.  

करडी वाढ रब्बी दिकामधे्य करडी दिकात ज्या दठकाणी गरज िडल्यास दनंदण व डवरणी 

करून दिक तण दवरदहत ठेवावे. 

करडई दिकाचे िुऱ्याजवळील झाडावर मावा दकडीचा प्रादुर्ावव ददसताच फक्त 

सर्ोवतालच्या ४ ओळीवर डायमीथोएट ३० टके्क प्रवाही १० दम.ली १० दलटर 

िाण्यात पमसळून फवारणी करावी. ज्या दठकाणी दिक ३० ददवसाचे झाले आहे 

दतथे ओदलताची सोय असल्यास दिकास िाणी द्यावे.   

मोहरी िेरणी ओदलताखालील सलग मोहरीची िेरणी १५ नोव्हेंबरिवयंत करावी. िुसाबोल्ड 

जातीचे हेटरीरी ५ दकलो दबयाणे ४५ सें.मी. अंतरावर िेरावे. या वेळी ५० दकलो 

नत्र  + ४० दकलो सु्फरद या प्रमाणे िेरणीच्या वेळेस सु्फरदची संिूणव मात्रा 

आदण नत्राची अिी मात्रा तसेच २० ते २५ ददवसांनी नत्राची दुसरी मात्रा द्यावी. 

अदिक उत्पादन वाढीसाठी प्रती हेटरीरी दकलो २० गंिक आदण १ दकलो बोरॉन 

िेरणीच्या वेळीच ध्यावे. 

हरर्रा िेरणी हरर्रा दिकास आंतरमशागत जसे दनंदण करून दिक तण दवरीहीत ठेवावे.  

ओदलताची सोय असल्यास दिकास िाणी द्यावे. 

र्ाजीिाला 

वाढ र्ाजीिाला दिकास त्याच्या गरजे प्रमाणे िाणी द्यावे. 

गादीवाफ्यावर कांदा दबयाणे (हेटरीरी ८ ते १० दकलो ) िेरावे.िांढऱ्या जाती : अकोला 

सफेद, फुले सफेद, यशोदा, र्ीमा शे्वता, िुसा व्हाईट राउंड, लाल-िुसा रेड, एन २-४-

१, दनफाड-५३,बसवंत ७८०. 

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

वाटणा इ.र्ाजीिाला दिकांची लागवड करावी. 

फळझाडे 

 

वाढ 

 

संत्राच्या आंदबया बहराच्या िक्क्व झालेले फळांची योग्य िद्धतीने तोडून 

प्रतवारी करून दविी करावी. फळाबागेतील आळे तण दवरीहीत ठेवावे. 

िेरू व सीताफळ बागेतील फळतोडणी वेळेवर करावी.  

दनंबू फळाबागेतील हस्त बहाराच्या दनयोजनाच्यासाठी िॉटासीअम नायटर ेट २ 

टके्क वािरावे. सत्रादिकला त्याच्या वयानुसार दशफारस खत द्यावे. 

फळ बागेला आवश्क्के्त नुसार ओदलत करावे. 



िशु / जनावरे  िायखुरी व तोडंखुरी रोगाच्या संरक्षणासाठी िशुिन व दुग्ध जनावरांचे 

लसीकरण करावे.  

तािमानात घट होत असल्याने नुकतेच जन्मलेल्या दिले्ल व िुर्त्या जनावरांची 

काळजी घावी. 

सदर कृदि सल् ला िदत्रका डॉ िंजाबराव देशमुख कृदि दवद्यािीठ, अकोला येथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच् या 

दशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत करण् यात आली असून नानाजी देखमुख कृिी संजीवनी प्रकल्ि कायावलय मंुबई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


