
हवामानाचा 

इशारा 
हवामान अंदाजानुसार पुढील पाच ददवसात हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

सवव रब्बी 

दपके 
  

कोरडवाहू रबी ज्वारी, करडई, सुर्वफुल व हरभरा दपकात डवरणी करून जमीन भुसभुशीत ठेवावे 

कपाशी 
फुल पाती/ 

बोडं 

अगोदर पेरणी केलेले कपाशी दपक वेचणीला आले आहे तरी कापूस वेचतांना प्रतवार व वाण प्रत 

वेचून त्याची सुकलेल्या सुरदित दठकाणी साठवणूक करावे. 

कपाशीची पाने लालसर झाल्यास १ टक्का रु्ररर्ा + १ टक्का मेगे्नदसअम सले्फटची फवारणी करावी. 

दपकात शेंदरी बोडं अळीच्या दनर्दमत सवेिण करून किडक्या बोडंाची आकथिि नुिसान पातळी ५ 

ते १०% असल्यास थायोडीिार्ि ७५% डबू्ल्यपी २५ गॅ्रम कििं वा क्विनॉलफॉस २५% एएफ २५ कि.ली 

कििं वा क्लोरपायरीफॉस २५% प्रवाही २५ कि.ली कििं वा प्रोफेनोफॉस ५०% ३० किली कििं वा 

इन्डोक्झािार्ि १५.८% १० कि.ली या पैिी िोणतेही एि िीटिनाशि १० कलटर पाण्यात किसळून 

फवारणी िरावी.  

जेथे प्रादुर्ािव १० टके्कच्या वर आहे अशा कििाणी पुढील िोणत्याही एिा किश्र िीटिनाशिाची, 

टर ायझोफॉस ३५% + डेल्टािेथ्रीन १ टके्क १७ कि.ली कििं वा क्लोरान्ट्र ोकनलीप्रोल ९.३ टके्क + 

लेम्बडासायहॅलोथ्रीन ४.६ टके्क ५ कि.ली कििं वा क्लोरपायरीफॉस ५० टके्क + सायपरिेथ्रीन ५ टके्क 

२० कि.ली कििं वा इन्डोक्झािार्ि १४.५ टके्क + ऍकसटािाकप्रड ७.७ टके्क १० कि.ली या पैिी िोणतेही 

एि किश्र िीटिनाशि १० कलटर पाण्यात किसळून फवारणी िरावी. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यापीठ, अकोला भारत मौसम दवभाग  

 

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

र्वतमाळ, कृिी हवामान सल्ला                                                                                  मंगळवार ददनांक – २४ नोव्हेंबर २०२० 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज 

(ददनांक २५ नोव्हेंबर ते २९ नोव्हेंबर २०२०) 

ददनांक २५/११  २६/११ २७/११ २८/११ २९/११ 

पाऊस (दममी) ० ० १ ० ० 

कमाल तापमान (अं.से.) ३२.६ ३१.७ ३०.४ २९.१ ३०.८ 

दकमान तापमान (अं.से.) १६ १८ १६ १५ १४.२ 

सकाळची सापेि आर्द्वता 

(%) 
८० ८२ ८५ ९४ ७७ 

दुपारची सापेि आर्द्वता 

(%) 
३८ ४० ५७ ५८ ४९ 

वा-र्ाचा वेग (दकमी / 

तास) 
२ २ २ २ २ 

वा-र्ाची ददशा 
६८ ६६ ६८ ६६ ६४ 

ढग स्स्थती (आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ अंशतः  ढगाळ 



कपाशी दपकात ८-१० बोडं व नवीन फुल पाते ददसत असल्यास त्यावर कीटकनाशक ची फवारणी 

करावी जर ६० टके्क बोडं दकडके असतील तर दपकास खचव न करता कपाशी उपटून रब्बी साठी 

शेत तर्ार करावे.  

कापूस संकलन कें र्द् व साठवणूक दठकाणी प्रौढ अवस्थेतील शेंदरी बोडंअळीची दनर्दमत वेचणी 

करावी ज्यामुळे पुढील विी त्याचा प्रादुभावव कमी होईल. 

तूर वाढ 

हवामान अंदाजानुसार पुढील आठवड्यात हवामान अंशतः  ढगाळ राहणार असेल्यामुळे  हवामान 

तूर दपकावरील शंगा पोखरणाऱ्र्ा अळीच्या वाढीसाठी पोिक आहे व त्यामुळे तूर दपकाला शेंगा 

पोखरणाऱ्र्ा आळ्यापासून नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तरी शेतकरी बंधूनी आपल्या दपकाची 

पाहणी करावी व अळी ३ प्रती झाड दकंवा दपसारी पतंगाची अळी १ ते ३ प्रती झाड दकंवा ५ ते १० 

टके्क शेंगाचे नुकसान आढळल्यास वेवस्थापनसाठी  प्रती हेक्टर २० पिीथांबे शेतात उभारावेत, 

त्यामुळे पिी दकडीच्या अळ्या खावून फस्त करतात. तसेच दनरं्त्रणासाठी पदहली फवारणी ५ टके्क 

दनंबोळी अकव  दकंवा ३०० पीपीएम अझाडीरेक्टीन प्रती ५० दम.ली दकंवा १५०० पीपीएम अझाडीरेक्टीन 

प्रती २५ दम.ली दकंवा एच.ए.एन.दप.स्व्ह( १x१०९ दपओबी/ दमली) ५०० एल.ई/ हे. दकंवा बॉदसलस 

थुररनदजएदसस १५ दम.ली दकंवा क्विनॉलफॉस २५ टके्क ई.सी २० कि.ली कििं वा थायोडीिार्ि ७५ टके्क 

डबू्ल्यपी २० गॅ्रम १० दलटर पाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

दुसरी फवारणी (पदहल्या फवारणीनंतर १५ ददवसांनी क्लोरान्ट्र ोकनलीप्रोल १८.५ टके्क एस.सी. प्रवाही 

३ कि.ली दकंवा इन्डोक्झािार्ि १५.८ टके्क ईसी ६.६ दम.ली दकंवा लेम्बडासायहॅलोथ्रीन ५ टके्क प्रवाही 

१० कि.ली दकंवा फ्ल्लु्यबेंडामाईड २० टके्क डबू्ल्यपी ५ गॅ्रम दकंवा इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टके्क एसजी 

४.४ गॅ्रम दकंवा क्लोरान्ट्र ोकनलीप्रोल ९.३ टके्क + लॅम्बडासायहॅलोथ्रीन ४.६ टके्क झेडसी ४ कि.ली प्रती 

१० कलटर पाण्यात किसळून फवारणी िरावी. 

तूर दपकात ओदलताची सोर् असल्यास व गरज पडल्यास दपकास पाणी द्यावे. 

हरभरा वाढ 
हरभरा दपकास आंतरमशागत जसे दनंदण करून दपक तण दवरीहीत ठेवावे.  

ओदलताची सोर् असल्यास दपकास पाणी द्यावे. 

रब्बी ज्वारी / 

मका 
वाढ 

दपकात गरज पडल्यास दनंदण व डवरणी करून दपक तण दवरदहत ठेवावे. 

ओदलताची सोर् असल्यास दपकास पाणी द्यावे, त्यासोबत उववररत रासार्दनक खताचा नत्राची मात्रा 

प्रती ४० दकलो प्रती हेक्टरी द्यावे.  

गहू पेरणी 

ओकलता खालील उदशरा गहुची पेरणी १५ नोव्हेंबर ते १५ दडसेंबर पेरणीसाठी, वाण पीडीकेवी सरदार 

(एकेएडबू्ल ४२१०-६), एकेडबू्ल-१०७१(पूणाव) ची पेरणी करावी.  दबर्ाण्यास काबेन्डाझीम प्रती २.५ 

ग्रम प्रती दकलो ची बीज प्रदिर्ा पेरणी अगोदर करावी. र्ा वेळी ४० दकलो नत्र + ४० दकलो सु्फरद 

+ ४० दकलो पालाश र्ा प्रमाणे पेरणीच्या वेळेस सु्फरद व पालाशची संपूणव मात्रा आदण नत्राची अधी 

मात्रा तसेच १८ ते २० ददवसांनी नत्राची दुसरी मात्रा पदहल्या पाणी देतांना द्यावी.  

करडी   वाढ रब्बी दपकामधे्य करडी दपकात गरज पडल्यास दनंदण व डवरणी करून दपक तण दवरदहत ठेवावे.  

करडई दपकाचे धुऱ्र्ाजवळील झाडावर मावा दकडीचा प्रादुभावव ददसताच फक्त सभोवतालच्या ४ 

ओळीवर डार्मीथोएट ३० टके्क प्रवाही १३ दम.ली १० दलटर पाण्यात किसळून फवारणी िरावी. ज्या 

दठकाणी दपक ३० ददवसाचे झाले आहे दतथे ओदलताची सोर् असल्यास दपकास पाणी द्यावे.   

करडई दपकाच्या अदधक उत्पन्नसाठी दपकास सौरदित ओलीत देण्याची दशफारस आहे, एक 

ओदलताची सोर् असल्यास पेरणीपासून ५० ददवसांनी, दोन ओदलताची सोर् असल्यास पेरणीपासून 

३० व ५० ददवसांनी तसेच तीन ओदलताची सोर् असल्यास पेरणीपासून ३०, ५० व ६५ ददवसांनी 

ओलीत द्यावे.    

फळझाडे 
वाढ संत्राच्या आंदबर्ा बहराच्या पक्क्व झालेले फळांची र्ोग्य पद्धतीने तोडून प्रतवारी करून दविी करावी. 

फळाबागेतील आळे तण दवरीहीत ठेवावे. 



पेरू व सीताफळ बागेतील फळतोडणी वेळेवर करावी.  

दनंबू फळाबागेतील हस्त बहाराच्या दनर्ोजनाच्यासाठी पॉटासीअम नार्टर ेट २ टके्क वापरावे. 

सत्रादपकला त्याच्या वर्ानुसार दशफारस खत द्यावे. 

फळ बागेला आवश्क्के्त नुसार ओदलत करावे. 

भाजीपाला 

वाढ भाजीपाला दपकास त्याच्या गरजे प्रमाणे पाणी द्यावे. 

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

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

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

इ.भाजीपाला दपकांची लागवड करावी. 

पशु / जनावरे -  

पार्खुरी व तोडंखुरी रोगाच्या संरिणासाठी पशुधन व दुग्ध जनावरांचे लसीकरण करावे.  

तापमानात घट होत असल्याने नुकतेच जन्मलेल्या दपले्ल व धुभत्या जनावरांची काळजी घावी. 

सदर कृदि सल् ला पदत्रका डॉ पंजाबराव देशमुख कृदि दवद्यापीठ, अकोला रे्थील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा र्ोजनेतील तज्ञ सदमतीच् र्ा 

दशफारशीवरून तर्ार करून, नानाजी देखमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कार्ावलर्, मंुबई रे्थून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


