
 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज 

(ददनांक २१ नोव्हेंबर ते २५ नोव्हेंबर २०२०) 

ददनांक 21 22 23 24 25 

पाऊस (दममी) 0 0 0 0 0 

कमाल तापमान 

(अं.से.) 
33 32 31 31 31 

दकमान तापमान 

(अं.से.) 
20 18 17 17 16 

ढग स्थिती 

(आकाश) 
1 2 0 1 0 

सकाळची सापेक्ष 

आर्द्रता (%) 
51 42 43 44 42 

दुपारची सापेक्ष 

आर्द्रता (%) 
33 33 26 31 29 

वा-याचा वेग (दकमी 

/ तास) 
8 9 7 9 9 

वा-याची ददशा 
56 69 99 105 104 

हवामानाचा इशारा भारतीय हवामानाच्या अंदाजानुसार दजल्यात दद. २० ते २४ नोव्हेंबर दरम्यान रोजी हवामान कोरडे 

राहण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवथ िा कृदि हवामान सल् ला 

 

कापूस 

 

बोडें अवथिा व 

पक्वता   

शेतातील अंदाजे ३० ते ३५ % बोडं फुटल्यावर पदहली वेचणी करावी त्यानंतर १५ ते 

२० ददवसाच्या अंतराने २ ते ३ वेचण्या कराव्यात. कापूस वेचताना चांगला कापूस 

प्रिम वेचावा. नंतर पावसाने दभजलेला दपवळसर रंग असलेला व दकडका आदण 

दकवडी कापूस वेगळा वेचावा. कापूस वेच्ल्यानान्त्र ३ ते ४ ददवस उन्हात वाळवून 

स्वच्ह कोरड्या जागेत साठवावा. 

गहू पेरणी अवथिा पेरणी नंतर जरुरी प्रमाणे १ दकवा २ वेळा खुरपणी करावी. दपकाच्या जोमदार वाढी 

साठी दपक सुरवातीपासूनच तन दवरदहत ठेवावे. 

तूर  
दपक वाढीची 

अवथिा 

तूर दपकामधे्य शेंग अळीच्या दनयंत्रणासाठी ५ कामं्बध संपले प्रती हेचात लावावेत 

तसेच ५ %  दनंबोळी अकारची फवारणी करावी. तुरीमधील फुलोरा व शेंगा भरण्याच्या 

अवथिेमधे्य घाटे अळी/दपसारी पतंग व शेंग माशी यासाठी एकास्िक कीड 

व्यवथिापन पद्धतीने दनयंत्रण करावे. या मधे्य तरून धान्याचे आंतरपीक असल्यास 

दकददचे प्रमाण कमी राहण्यास मदत होते, HNPV या जैदवक कीड दनयंत्रणाचा वापर 

करावा. फुलकळी लागताना ओअदहली फवारणी दनम्बोली अकर  ५ % दुसरी 

फवारणी पदहल्या फवारणी नंतर १२ ते १५ ददवसांनी हेलीओकील (HNPV) ५०० 

दमली. ५०० दलटर पाण्यात दमसळून प्रती हेक्टार व गरजेनुसार दतसरी फवारणी १८.५ 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

महािा फुले कृिी  दवद्यापीठ, राहुरी. 

ईमेल - mahapocra@gmail.com 

जळगाव कृदि हवामान सल्ला                                                                                     शुक्रवार ददनांक –२१ नोव्हेंबर २०२० 



 

 

% प्रवाही क्लोरअॅटर ीदनलीप्रोल १५० दमली अिवा एमामेक्टीन बेझोएट २०० गरम ५०० 

दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

वांगी 
दपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या कोरड्या हवामानात वान्ग्यामधे्य रस शोिक दकडी जसे तुडतूडे. पांढरी 

माशी, मावा याच्या दनयंत्रणासाठी फोस्फॉदमडॉन ४० % एस. एस. १५ दमली दकवा 

फेनप्रोप्याथ्रीन ३० % ई. सी. ५ दमली. या दकताक्नाश्काच्या आलटून पालटून 

फावार्य्नन्यार कराव्यात. अधून मधून ५ % दनस्म्बली अकर ची फवारणी करावी. 

काकडी व वेलवगीय 
दपक वाढीची 

अवथिा 

काकडी व वेलवगीय भाजीपालामधील फळमाशी दकडीच्या व्यव्सथिापणासाठी 

हेक्टरी १५ ते २० कु्यलरचे गंध साप््लयाच वापर करावा. काकडी व वेलवगीय 

भाजीपाला दपकावरील केवडा या रोगाच्या दनयत्रनासाठी मेंटेलक्झील ८ % + ६४ % 

हे संयुक्त बुरशीनाशक २० ग्राम प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारावे. 

दमरची 
दपक वाढीची 

अवथिा 

दमरची दपकावरील रस शोशाक्क दकडीचं्या वाढीची शक्यता असल्याने त्याच्या 

दनयंत्रणासाठी ५ % दनंबोळी अकारची दकवा इमीडकलोपररद १७.८ एस. एल. ५ दमली 

दकवा दफप्रोनील ५ एस.सी. १५ दमली प्रती १० दलटर पाण्यातून फवारावे. 

कांदा 
दपक वाढीची 

अवथिा 

सध्याच्या कमाल आदण दकमान तापमानातील जास्त तफावतीमुळे कांदा दपकावरील 

फुलदकडे व करपा या दकडीच्या व रोग दनयंत्रणासाठी डायमेिोयएट ३० % एसी १५ 

दमली दकवा ल्याम्डा सार्य्नयालोथ्रीन ५ % एसी ६ दमली + टेब््लयूकोनॅझोल १० दमली 

प्रती १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

चार दपक पेरणी अवथिा 
रब्बी हंगामात पशुधनासाठी मका, ओट,  बरसीम, लसून घास व ज्वारी या चारा 

दपकाची जदमनीत वापस आल्यावर पेरणी करावी. 

आंबा  

गावठी व अनुउत्पादक झाडांचे सुधाररत जातीमंधे्य रुपांतर करण्यासाठी आंब्याची 

झाडे जदमनीपासून २ दमत्र उंचीवरछाटून फांदीवरील नवीन फुटव्यावर फेबु्रवारी ते 

माचर मदहन्यामधे्य केसर वनाचे पाचर कलम करावे. आंबा ओदपकाव्र नवीन 

फुतीवरील कीड रोगांच्या दनयांत्रानास्ठी ल्याम्डा सार्य्नयालोथ्रीन ५ % एसी ६ दमली 

दकवा स्क्वनोल्फोस २५ दमली + पाण्यात दवघरल्णारे गंधक २५ ग्राम प्रती १० दलटर 

पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

केळी  

केली दपकावरील करपा रोग दनयंत्रणासाठी रोग ग्रस्त पानांचा भाग दकवा पाने काढून 

जाळावीत. झाडावर काबरनदेण्झीम १० गरम दकवा डायिेन एम – ४५, २५ ग्राम दकवा 

कॉपर ओक्झीक्लोराईड २५ ग्राम १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी. केली 

बागेत कावडी, भोपळा, कदलंगड, खरबूज तसेच दमरची , वांगी यासारखी दपके घेणे 

कटाक्षाने टाळावे. 

जनावरांचे व्यवथिापन   

सवर जनावरांना चपटे कृमी रोग प्रतीबंधक उपाय म्हणून पशु वैद्यकाच्या सहायाने 

लसीकरण करून घ्यावे. पोटातील जंतांच्या दनयंत्रणासाठी पशु वैद्यकाच्या सहायाने 

जंतनाशक पाजावे. जनावरांना रोग प्रदतबंधक उपाय म्हणून पशु वैदकाच्या 

सहाय्याने योय वेळी लसीकरण करून घ्यावे तसेच जनावरांना व पक्ष्ांना नेहमी 

दपण्यास स्वच्ह पाणी  द्यावे. 



 

 

 सदर कृदि सल् ला पदत्रका महािा फुले कृिी दवद्यापीठ, राहुरी ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच् या 

दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायारलय मंुबई येिून प्रसाररत करण् यात आली. 


