
हवामानाचा 

इशारा 
हवामान अंदाजानुसार ददनांक ०१-०५ दिसेंबर दरम्यान हवामान कोरिे राहण्याची शक्यता आहे. 

दिकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

किाशी 
फुल िाती/ 

बोिं 

किाशीची जातवार स्वच्छ वेचणी करावी. कािूस वेचताना त्यात किी-कचरा, िाती, नख्या, केस 

इत्यादी येणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी व त्याची सुकलेल्या सुरदक्षत दिकाणी सािवणूक करावे. 

सुधाररत किाशीच्या िदहल्या व दुसऱ्या वेचणीतील कािूस वाळवून कोरड्या जागेत सािवावा. याचे 

वेगळे दजदनंग करून सरकीचा उियोग िुढील विी िेरणीकररता करता येईल. किाशीची िाने 

लालसर झाल्यास १ टक्का युररया + १ टक्का मेगे्नदसअम सले्फटची फवारणी करावी. 

दिकात शेंदरी बोिं अळीच्या दनयदमत सवेक्षण करून किडक्या बोिंाची 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 प्रकल्ि, 

 

िॉ िंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यािीि, अकोला भारत मौसम दवभाग  

 

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

वधाा, कृिी हवामान सल्ला                                                                                    मंगळवार ददनांक – ०१ दिसेंबर २०२० 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज 

(ददनांक ०२ ते ०६ दिसेंबर २०२०) 

ददनांक ०२/१२ ०३/१२ ०४/१२ ०५/१२ ०६/१२ 

िाऊस (दममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तािमान (अं.से.) ३०.८ ३१ ३१.७ ३२.२ ३२ 

दकमान तािमान (अं.से.) १५.६ १५.६ १५.७ १६ १७.१ 

सकाळची सािेक्ष आर्द्ाता 

(%) 
६८ ६५ ७० ६८ ६५ 

दुिारची सािेक्ष आर्द्ाता 

(%) 
५२ ५० ५० ५० ४८ 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
२ २ २ २ २ 

वा-याची ददशा 
७१ ६८ ९० ९० ९० 

ढग स्स्थती (आकाश) 
स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ अंशतः  ढगाळ 



किाशी दिकात ८-१० बोिं व नवीन फुल िाते ददसत असल्यास त्यावर कीटकनाशक ची फवारणी 

करावी जर ६० टके्क बोिं दकिके असतील तर दिकास खचा न करता किाशी उिटून रब्बी सािी 

शेत तयार करावे.  

कािूस संकलन कें र्द् व सािवणूक दिकाणी प्रौढ अवस्थेतील शेंदरी बोिंअळीची दनयदमत वेचणी 

करावी ज्यामुळे िुढील विी त्याचा प्रादुभााव कमी होईल.  

तूर वाढ 

हवामान अंदाजानुसार िुढील आिवड्यात हवामान अंशतः  ढगाळ राहणार असेल्यामुळे  हवामान 

तूर दिकावरील शंगा िोखरणाऱ्या अळीच्या वाढीसािी िोिक आहे व त्यामुळे तूर दिकाला शेंगा 

िोखरणाऱ्या आळ्यािासून नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तरी शेतकरी बंधूनी आिल्या दिकाची 

िाहणी करावी व अळी ३ प्रती झाि दकंवा दिसारी ितंगाची अळी १ ते ३ प्रती झाि दकंवा ५ ते १० 

टके्क शेंगाचे नुकसान आढळल्यास वेवस्थािनसािी  प्रती हेक्टर २० िक्षीथांबे शेतात उभारावेत, 

त्यामुळे िक्षी दकिीच्या अळ्या खावून फस्त करतात. तसेच दनयंत्रणासािी िदहली फवारणी ५ टके्क 

दनंबोळी अका  दकंवा ३०० िीिीएम अझािीरेक्टीन प्रती ५० दम.ली दकंवा १५०० िीिीएम अझािीरेक्टीन 

प्रती २५ दम.ली दकंवा एच.ए.एन.दि.स्ि( १x१०९ दिओबी/ 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 िाण्यात दमसळून फवारणी करावी.  

दुसरी फवारणी (िदहल्या 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 फ्ल्लु्यबेंिामाईि २० टके्क डबू्ल्यपी ५ गॅ्रम दकंवा इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टके्क एसजी 

४.४ गॅ्रम दकंवा क्लोरान्ट्र ोकनलीप्रोल ९.३ टके्क + लेम्बडासायहॅलोथ्रीन ४.६ टके्क झेिसी ४ कि.ली प्रती 

१० कलटर पाण्यात किसळून फवारणी िरावी. 

तूर दिकात ओदलताची सोय असल्यास व गरज ििल्यास दिकास िाणी द्यावे. 

हरभरा वाढ 

हरभरा दिकास आंतरमशागत जसे दनंदण करून दिक तण दवरीहीत िेवावे.  

शेतकरी बंधूनी आिल्या दिकाची िाहणी करावी घाटेअळी च्या सुरवातीच्या काळात एकास्िक 

वेवस्थािनसािी प्रती हेक्टर २० िक्षीथांबे शेतात उभारावेत, त्यामुळे िक्षी दकिीच्या अळ्या खावून 

फस्त करतात. तसेच जर घाटे अळीने आदथाक नुकसानाची ितळी (१-२ अळ्या प्रती ओळ दकंवा ५ 

टके्क दकिग्रस्त घाटे) िार केल्यास दनयंत्रणासािी िदहली फवारणी ५ टके्क दनंबोळी अका  दकंवा ३०० 

िीिीएम अझािीरेक्टीन प्रती ५० दम.ली दकंवा १५०० िीिीएम अझािीरेक्टीन प्रती २५ दम.ली दकंवा 

एच.ए.एन.दि.स्ि (१x१०९ दिओबी/ दमली) ५०० एल.ई/ हे. दकंवा क्विनॉलफॉस २५ टके्क ई.सी २० 

कि.ली कििं वा इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ एसजी ३ गॅ्रम दकंवा क्लोरान्ट्र ोकनलीप्रोल १८.५ एस.सी. २.५ कि.ली 

प्रती १० कलटर पाण्यात किसळून फवारणी िरावी. 

ओदलताची सोय असल्यास दिकास िाणी द्यावे. 

रब्बी ज्वारी / 

मका 
वाढ 

दिकात गरज ििल्यास दनंदण व िवरणी करून दिक तण दवरदहत िेवावे. 

ओदलताची सोय असल्यास दिकास िाणी द्यावे, त्यासोबत उवाररत रासायदनक खताचा नत्राची मात्रा 

प्रती ४० दकलो प्रती हेक्टरी द्यावे. 

गहू िेरणी 

वेळेवर िेरणी केलेल्या बागायती गहुला िेरणीनंतर 20 ते 25 ददवसांनी नत्र खताची दुसरी मात्रा (५० 

दकलो प्रती हेक्टरी) िदहल्या िाणी देतांना द्यावी.  

ओदलताचे िाणी मयााददत असल्यास बागायती गिास उगवणी िासून २१, ४२ व ६५ ददवसांनी 

िाण्याच्या िाळ्या द्याव्यत. 

ओकलताखालील उदशरा गहुची िेरणी १५ नोिेंबर ते १५ दिसेंबर िेरणीसािी, वाण िीिीकेवी सरदार 

(एकेएिबू्ल ४२१०-६), एकेिबू्ल-१०७१(िूणाा) ची िेरणी करावी.  दबयाण्यास काबेन्डाझीम प्रती २.५ 

गॅ्रम प्रती दकलो ची बीज प्रदिया िेरणी अगोदर करावी.  



करिी   वाढ रब्बी दिकामधे्य करिी दिकात गरज ििल्यास दनंदण व िवरणी करून दिक तण दवरदहत िेवावे. 

करिई दिकाचे मावा दकिीचा प्रादुभााव (३० टके्क प्रादुभाावग्रस्त झािे) ददसताच िायमीथोएट ३० 

टके्क प्रवाही १३ दम.ली १० दलटर पाण्यात किसळून फवारणी िरावी. ज्या दिकाणी दिक ३० ददवसाचे 

झाले आहे दतथे ओदलताची सोय असल्यास दिकास िाणी द्यावे.   

करिई दिकाच्या अदधक उत्पन्नसािी दिकास सौरदक्षत ओलीत देण्याची दशफारस आहे, एक 

ओदलताची सोय असल्यास िेरणीिासून ५० ददवसांनी, दोन ओदलताची सोय असल्यास िेरणीिासून 

३० व ५० ददवसांनी तसेच तीन ओदलताची सोय असल्यास िेरणीिासून ३०, ५० व ६५ ददवसांनी 

ओलीत द्यावे.    

फळझािे 

वाढ संत्राच्या आंदबया बहराच्या िक्क्व झालेले फळांची योग्य िद्धतीने तोिून प्रतवारी करून दविी करावी. 

फळाबागेतील आळे तण दवरीहीत िेवावे. 

संत्राच्या मृग बहराची फळे असलेल्या झािांना दनयदमत ओलीत करावे. झािाचे आळ्यात िाला - 

िाचोळ्याचे ४ इंच जाि आच्छ्दन करावे. 

िेरू व सीताफळ बागेतील फळतोिणी वेळेवर करावी.  

दनंबू फळाबागेतील हस्त बहाराच्या खत वेवस्थािणासािी दझंक सले्फट, फेरोस सले्फट व मेगे्नदसअम 

सले्फटची फवारणी करावी प्रती ५० गॅ्रम अदधक चुना ४० गॅ्रम प्रती १० कलटर पाण्यात किसळून 

फवारणी िरावी. 

जुन मदहन्यात लावलेल्या ििई फळबागेला खत वेवस्थािणासािी १९:१९:१९ नत्र सु्फरद िालाश प्रती 

२५० गॅ्रम प्रती झाि या प्रमाणे द्यावे.   

भाजीिाला 

वाढ भाजीिाला दिकास त्याच्या गरजे प्रमाणे िाणी द्यावे. रोिवादटकेत उन्हाळी दमरची, वांगी व टोमाटोचे 

दबयाणे गादीवाफ्यावर िेरावे. 

िानवेली वरील मर रोगाचे दनयंत्रणासािी १० गॅ्रम टर ायकोिमाा १ दकलो कंिोस्टमधे्य दमसळून प्रती चौ. 

मी शे्रत्रात वेलीच्या बुिाशी जदमनीत दमसळावे.  

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

सफेद, यशोदा, भीमा शे्वता, िुसा िाईट राउंि, लाल-िुसा रेि, एन २-४-१, दनफाि- ५३, बसवंत 

७८०. 

कोदथंबीर (संभार , लसून, मुला, मेथी, िालक, श्रावण घेविा, बटाटा, गाजर, गवार, वाटणा इ. 

भाजीिाला दिकांची लागवि करावी.  

िशु / जनावरे -  

जनावरांना िायखुरी व तोिंखुरी रोगाची प्रदतबंधक लस िशु दवाखान्यात नेऊन टोचावी.  

सदर कृदि सल् ला िदत्रका िॉ िंजाबराव देशमुख कृदि दवद्यािीि, अकोला येथील ग्रामीण कृदि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सदमतीच्छ या 

दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी देखमुख कृिी संजीवनी प्रकल्ि कायाालय, मंुबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


