
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानुसार ददनांक १५-१९ जानेवारी २०२१ दरम्यान हवामान कोरडे राहील. 

दिकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

किाशी 

वेचणी दिकाचा हंगाम आता संिवून दकडग्रस्त बोडंासदहत िराटया जमा करून त्याचा शेंद्रीय खात 

करण्यासाठी उियोग करावा. 

वेचणीचे कामे अंदतम टप्यात आहेत, वेचणी िूणण झाल्यावर दिकाची फरदड घेवू नये. 

कािूस संकलन कें द्र व साठवणूक दठकाणी शेंदरी बोडंअळीच्या वेवास्थािनसाठी कामगंध सािळ्याची 

मदत घावी व त्यामधे्य सािडलेल्या प्रौढ अवस्थेतील बोडंअळीची दनयदमत वेचणी करावी, त्यामुळे िुढील 

विी त्याचा प्रादुर्ाणव कमी होईल. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्ि, 

 

डॉ िंजाबराव देशमुख कृिी दवद्यािीठ, अकोला र्ारत मौसम दवर्ाग  

 

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

अकोला कृिी हवामान सल्ला                                                                                                 शुक्रवार १६ जानेवारी २०२० 

 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

( ददनांक १६ ते २० जानेवारी २०२१) 

ददनांक १६/०१ १७/०१ १८/०१ १९/०१ २०/०१ 

िाऊस (दममी) ० ० ० ० ० 

कमाल तािमान (अं.से.) ३२.५ ३३.५ ३३.८ ३४ ३४.५ 

दकमान तािमान (अं.से.) १५.० १५.१ १५.५ १५.६ १५.८ 

वा-याची ददशा 
६४ ६५ ६८ ७० ६२ 

सकाळची सािेक्ष आद्रणता 

(%) 
४२ ४४ ४६ ४८ ४३ 

दुिारची सािेक्ष आद्रणता 

(%) 
२ २ २ २ २ 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
१०१ १०१ ११२ २०२ २९५ 

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



तूर फुल वेळेवर िेरणी केलेले तूर दिक शेंगा िक्वता ते काढणीच्या अवस्थेत आहे, काढणीला आले असल्यास 

दिकाची काढणी करून माल तयार करावा व तयार झालेला सुकलेला मालची सुरदक्षत दठकाणी 

साठवणूक करावी. 

हरर्रा फुल हरर्रा दिकास ओदलताची गरज असल्यास िाणी द्यावे.  

घाटेअळीच्या सवेक्षण व दनयंत्रणसाठी ५ कामगंध सािळे प्रती हेक्टरी या प्रमाणे उर्ारावेत व त्यासोबतच 

२० िक्षी थांबे प्रती हेक्टरी उर्ारावेत. 

हरर्रा दिकाची िाहणी करावी व हरबरा दिकावर घाटे अळीचा प्रादुर्ाणव ददसताच घाटे अळीने आदथणक 

नुकसानाची ितळी (१-२ अळ्या प्रती ओळ दकंवा ५ टके्क दकडग्रस्त घाटे) िार केल्यास दनयंत्रणासाठी 

िदहली फवारणी ५ टके्क दनंबोळी अकण  दकंवा ३०० िीिीएम अझाडीरेक्टीन ५० दम.ली दकंवा १५०० 

िीिीएम अझाडीरेक्टीन २५ दम.ली दकंवा एच.ए.एन.दि.स्ि (१x१०९ दिओबी / प्रती १० दलटर िाण्यात 

दमसळून फवारणी करावी) ५०० एल.ई / हे. दकंवा स्क्वनॉलफॉस २५ टके्क ई.सी २० दम.ली प्रती १० दलटर 

िाण्यात दमसळून फवारणी करावी तसेच दुसरी फवारणी (िदहल्या फवारणीनंतर १५ ददवसांनी) 

इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टके्क एसजी ३ गॅ्रम दकंवा ईदथऑन ५० टके्क ईसी २५ दम.ली. दकंवा 

फ्ल्लु्यबेंडामाईड २० टके्क डबु्ल्यजी ५ दम.ली दकंवा क्लोरान्ट्र ोदनलीप्रोल १८.५ एस.सी. २.५ दम.ली प्रती १० 

दलटर िाण्यात दमसळून फवारणी करावी. 

गहू वाढ वेळेवर िेरणी केलेल्या गहू दिकला िदहले ३०-४० ददवस तण मुक्त ठेवावे. 

नोिेंबर मदहन्यात िेरलेल्या बागायती गिास िेरणीनंतर १८ ते २०, ३० ते ३५ , ४५ ते ५० व ६५ ते ७० 

ददवसांनी अनुक्रमे मुकूटमुळे अवस्था, जास्तीत जास्त फुटवे अवस्था, कांडीअवस्था व फुलोर अवस्थेत 

ओलीत करावे.  

रु्ईमुग िेरणी ओलिताचे िाणी उिलब्ध असल्यास उन्हाळी रु्ईमुगाची िेरणी थंडीचा अंमल कमी होण्यास सुरवात 

झाल्यावर म्हणजे जानेवारीच्या दुसयाण िंधरवड्यातते फेबु्रवारी च्या िदहल्या आठवड्या ियंत रंद 

वाफासरी िद्धतीने तुिार दसंचनाखाली करावी. िेरणीसाठी टीएजी -२४ दकंवा एसबी-११ वाणाची दनवड 

करावी त्यासाठी दबयाणे हेक्टरी १२५ दकलो वािरावे. िेरणीिूवी दबयाण्यास बीज प्रदक्रयासाठी 

रायझोदबयम २५ गॅ्रम/दकलो, िीएसबी २५ गॅ्रम/दकलो, टर ायकोडमं ५ गॅ्रम/दकलो, या प्रमाणात बीज 

प्रदक्रया करावी.  

फळझाडे 
फुल करडई दिकास ढगाळ वातावरणामुळे दिकावरील मावा दकडीचा प्रादुर्ाणव (३० टके्क प्रादुर्ाणवग्रस्त 

झाडे) ददसताच डायमीथोएट ३० टके्क प्रवाही १३ दम.ली १० दलटर पाण्यात लिसळून फवारणी करावी.      

र्ाजीिाला 

वाढ कांदा दिकाची ६ ते ८ आठवड्याचे रोिे सिाट वाफ्यामधे्य १० x १० सें. मी. अंतरावर जानेवारीच्या 

िदहल्या िंधरवाड्यात लागवड करावी. कांदा दिकाची िुनलाणगवड करताना रोिांची मुळे डायथेन ४५ @ 

२.५ गॅ्रम दकंवा काबेनॅ्डदझम १ गॅ्रम प्रदत दलटर िाणी द्रावणात बुडवावे.  

वांग्यामधे्य शेंडा आदण फळे िोखरण्या-या अळीच्या दनयंत्रणासाठी ४ % दनंबोळी अकण  ५० दमली प्रदत 

१० दलटर दकंवा सायिरमेथ्रीन २५ %, ५ दमली प्रदत १० दलटर या प्रमाणात फवारावे.  



दशफारसीनुसार या मदहन्यात र्ेंडी, गावर, चावळी, काकडी, दुधी र्ोिळा, काशीफळ, दोडका, कारली, 

ढेमसे, टरबुज, खरबूज, िालक, मुळा, मेथी आदण कोदथंबीरची लागवड करावी व त्यांचे दठबक दकंवा 

दसंचन िद्धतीने ओलीत वेव्सस्थािन करावे. 

िशु / 

जनावरे 

 

- जनावरांना िायखुरी व तोडंखुरी रोगाची प्रदतबंधक लस िशु दवाखान्यात नेऊन टोचावी जनावरांना 

स्वच्छ िाणी िाजावे व त्यांच्यासाठी चारा दिकांची लागवड करावी.  

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

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

 


