
हवामानाचा 

इशारा 

औरंगाबाद जिल् हयाा  जदनांक १२ व १३ ऑक् टोबर २०१९ रोिी  ुरळक जिकाणी जविेचा कडकडाट व वादळी वा-

याासह हलका  े मध् याम ् वरूपाा् याा ाावसाची शक् या ा हहे  

जाकांचे नाव अव् था कृजि हवामान सल् ला 

सोयााबीन  काढणी अव् था ारराक् व ाालेल् याा सोयााबीन जाकाची कााणी ाावसाने ाडाड जदल् याास करावी, एक - दोन जदवस 

शे ा  वाळल् याानं र मळणी यंारावा दारे मळणी करूपन  याावी  कााणी केलेले सोयााबीन ाावसा  

जििणार नाही यााची दक्ष ा  याावी    

खरीा ज् वारी काढणी अव् था वेळेवर ाेरणी केलेल् याा व काढणीस  याार असलेल् याा खरीा ज् वारी जाकाची कााणी ाावसाने 

ाडाड जदल् याास करूपन  याावी  कााणी केलेले खरीा ज् वारी ाावसा  जििणार नाही यााची दक्ष ा 

 याावी     

बािरी काढणी अव् था वेळेवर ाेरणी केलेल् याा व काढणीस  याार असलेल् याा बािरी जाकाची कााणी ाावसाने ाडाड 

जदल् याास करूपन  याावी  कााणी केलेले बािरी ाावसा  जििणार नाही यााची दक्ष ा  याावी     

ऊस  वाढीची अव् था ऊस जाका  खोड जकडीचा प्रादुिााव जदसुन हल् याास याा् याा  याव् थाानासािी क् लोराायारीस स 

२० टक् के ३० जमली प्र ी १० जलटर ााण् याा  जमसळ न ाावसाने ाडाड जदल् याास सवारणी करावी    

हळद कंद वाढीची 

अव् था 

हळद जाकावरील कंदमाशी् याा  याव् थाानासािी ाडडे ाडलेले कंद ााक न  याावे  व 

क् लोराायारीस स ५० टक् के ५०० जमली प्र ी एकर यााप्रमाणा  हळवणी करावी   

हरिरा  जबयााणे प्रमाण, 

अं र व 

जबिप्रक्रीयाा  

हरिरा जाका् याा जवजवद दाण् याां् याा हकारमानान सार जबयााण् यााचे प्रमाण वाारावे, लहान हकाराचे 

जबयााणे असणा-याा देशी वाणासािी ६० जकलो प्र ी हेक् टरी  र मध् याम हकारा् याा जबयााण् याासािी 

७० जकलो प्र ी हेक् टरी जबयााणे वाारावे  ाेरणीचे अं र ३० x १० सेंमी िेवावे  ाेरणीा वी जबयााण् याास 

थायारम ४ गॅ्रम प्र ी जकलो जकंवा काबेन् डॅजाम २ गॅ्रम प्र ी जकलो याा प्रमाणा  जबिप्रक्रीयाा करावी   

करडई जबयााणे प्रमाण, 

अं र व 

जबिप्रक्रीयाा  

करडई जाका् याा ाेरणीसािी हेक् टरी १०  े १२ जकलो जबयााणे लाग े  ाेरणीचे अं र ४५ x २० सेंमी 

िेवावे  ाेरणीा वी जबयााण् याास ३ गॅ्रम थायारम / बावी् टीन प्र ी जकलो जबयााण् याास जबिप्रक्रीयाा करावी   

संरावा /मोसंबी सळ वाढीची 

अव् था 

मागील काळा  ाडलेल् याा ाावसामुळे संरावा / मोसंबी सळबागे   णांचा प्रादुिााव वाढलेला हहे  

ाावसाने ाडाड जदल् याास बागे ील  णांचे  याव् थाान करावे   

नानािी देशमुख कृिी संिीवनी प्रकल्ा, 

 

ड  ांिाबराव देशमुख कृिी जवद्यााीि, ारिणी िार  मौसम जविाग  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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हवामान डटक 

हवामान अंदाि  

(जदनांक १२  े १६ ऑक् टोबर, २०१९) 

जदनांक १२/१० १३/१० १४/१० १५/१० १६/१० 

ााऊस (जममी) ११ ० ११ ० ०० ० ०० ० ०० ० 

कमाल  ाामान 

(अं से ) 
३० ० ३१ ० ३१ ० ३२ ० ३२ ० 

जकमान  ाामान 

(अं से ) 
२० ० २१ ० २२ ० २२ ० २२ ० 

ढग स््थ ी 

(हकाश) 
ढगाळ ढगाळ अंश : ढगाळ ् व् छ अंश : ढगाळ 

सकाळची सााेक्ष 

हर्द्ा ा (%) 
७८ ७७ ६५ ६५ ६२ 

दुाारची सााेक्ष 

हर्द्ा ा (%) 
५० ५१ ४८ ३५ ३६ 

वा-यााचा वेग 

(जकमी /  ास) 
०६ ०६ ०६ ०५ ०५ 

वा-यााची जदशा 
ा वा ा वा ा वा ा वा ा वा 



डाजळंब सळ वाढीची 

अव् था 

मागील काळा  ाडलेल् याा ाावसामुळे डाजळंब सळबागे   णांचा प्रादुिााव वाढलेला हहे  

ाावसाने ाडाड जदल् याास बागे ील  णांचे  याव् थाान करावे   

सुल शे ी  काढणी / वाढीची 

अव् था  

काढणीस  याार असलेल् याा सुलांची काढणी ट  यााट यााने करावी   

िािीााला काढणी / वाढीची 

अव् था 

काढणीस  याार असलेल् याा िािीााला जाकाची काढणी करूपन प्र वारी करावी व बािाराेिे  

ाािवावी  िेंडी व वांगी िािीााला जाकावरील रसशोिन करणा-याा जकडी्ं याा  याव् थाानासािी 

सेन् प्रोाेनीन ३० टक् के ३ जमली प्र ी १० जलटर ााण् याा  जमसळ न ाावसाणे ाडाड जदल् याास सवारणी 

करावी   

चारा जाके वाणांची जनवड  रब् बी हंगामा  ज् वारी याा चारा जाका् याा लागवडीसािी रूपचीरा हर-४-११, मालदांडी-३५-१, 

जनळवा, एमाी चारी, ाुसा चारी, हया एस ४७७६, एएसिी –१४ जकंवा एमके ही चारी याा वाणांाीकी 

एका वाणाची जनवड करावी   

सदर कृजि सल् ला ाजरावका ड  ांिाबराव देशमुख कृजि जवद्यााीि, ारिणी येाथील ग्रामीण कृजि मौसम सेवा याोिने ील  ज्ञ सजम ी् याा 

जशसारशीवरूपन  याार करूपन प्रसारर  करण् याा  हली अस न नानािी देखमुख कृिी संिीवनी प्रकल्ा कायााालया मंुबई येाथ न प्रसारर  

करण्या  हलेली हहे  

 


