
हवामानाचा 

इशारा 

हहिंगोली हिल् हयाा  हिनािंक १२ व १३ ऑक् टोबर २०१९ रोिी  ुरळक हिकाणी हविेचा कडकडाट व वािळी वा-याासह 

हलका  े मध् याम ् वरूपाा् याा ाावसाची शक् या ा हहे  

हाकािंचे नाव अव् था कृहि हवामान सल् ला 

सोयााबीन  काढणी अव् था ारराक् व ाालेल् याा सोयााबीन हाकाची कााणी ाावसाने ाडाड हिल् याास करावी, एक - िोन हिवस 

शे ा  वाळल् याानिं र मळणी यािंरावा िारे मळणी करूपन  याावी  कााणी केलेले सोयााबीन ाावसा  

हििणार नाही यााची िक्ष ा  याावी    

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

ाडाड हिल् याास करूपन  याावी  कााणी केलेले खरीा ज् वारी ाावसा  हििणार नाही यााची िक्ष ा 

 याावी     

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

हिल् याास करूपन  याावी  कााणी केलेले बािरी ाावसा  हििणार नाही यााची िक्ष ा  याावी     

ऊस  वाढीची अव् था ऊस हाका  खोड हकडीचा प्रािुिााव हिसुन हल् याास याा् याा  याव् थाानासािी क् लोराायारीस स 

२० टक् के ३० हमली प्र ी १० हलटर ााण् याा  हमसळ न ाावसाने ाडाड हिल् याास सवारणी करावी    

हळि किं ि वाढीची 

अव् था 

हळि हाकावरील किं िमाशी् याा  याव् थाानासािी ाडडे ाडलेले किं ि ााक न  याावे  व 

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

हरिरा  हबयााणे प्रमाण, 

अिं र व 

हबिप्रक्रीयाा  

हरिरा हाका् याा हवहवद िाण् याािं् याा हकारमानान सार हबयााण् यााचे प्रमाण वाारावे, लहान हकाराचे 

हबयााणे असणा-याा िेशी वाणासािी ६० हकलो प्र ी हेक् टरी  र मध् याम हकारा् याा हबयााण् याासािी 

७० हकलो प्र ी हेक् टरी हबयााणे वाारावे  ाेरणीचे अिं र ३० x १० सेंमी िेवावे  ाेरणीा वी हबयााण् याास 

थायारम ४ गॅ्रम प्र ी हकलो हकिं वा काबेन् डॅहाम २ गॅ्रम प्र ी हकलो याा प्रमाणा  हबिप्रक्रीयाा करावी   

करडई हबयााणे प्रमाण, 

अिं र व 

हबिप्रक्रीयाा  

करडई हाका् याा ाेरणीसािी हेक् टरी १०  े १२ हकलो हबयााणे लाग े  ाेरणीचे अिं र ४५ x २० सेंमी 

िेवावे  ाेरणीा वी हबयााण् याास ३ गॅ्रम थायारम / बावी् टीन प्र ी हकलो हबयााण् याास हबिप्रक्रीयाा करावी   

सिंरावा /मोसिंबी सळ वाढीची 

अव् था 

मागील काळा  ाडलेल् याा ाावसामुळे सिंरावा / मोसिंबी सळबागे   णािंचा प्रािुिााव वाढलेला हहे  

ाावसाने ाडाड हिल् याास बागे ील  णािंचे  याव् थाान करावे   

नानािी िेशमुख कृिी सिंिीवनी प्रकल्ा, 

 

ड  ािंिाबराव िेशमुख कृिी हवद्यााीि, ारिणी िार  मौसम हविाग  

 

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

हहिंगोली कृहि हवामान सल्ला                                                                                 मिंगळवार हिनािंक – ११ १० २०१९ 

 

हवामान डटक 

हवामान अिंिाि  

(हिनािंक १२  े १६ ऑक् टोबर, २०१९) 

हिनािंक १२/१० १३/१० १४/१० १५/१० १६/१० 

ााऊस (हममी) २८ ० १० ० ०० ० ०० ० ०० ० 

कमाल  ाामान 

(अिं से ) 
३४ ० ३४ ० ३४ ० ३४ ० ३४ ० 

हकमान  ाामान 

(अिं से ) 
२२ ० २२ ० २१ ० २० ० २० ० 

ढग स््थ ी 

(हकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ अिंश : ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सााेक्ष 

हर्द्ा ा (%) 
८६ ८४ ७२ ६३ ६८ 

िुाारची सााेक्ष 

हर्द्ा ा (%) 
५३ ५५ ५३ ४० ४० 

वा-यााचा वेग 

(हकमी /  ास) 
०५ ०३ ०७ ०७ ०७ 

वा-यााची हिशा 
हग् नेया  ईशान् या ईशान् या ईशान् या ईशान् या 



डाहळिं ब सळ वाढीची 

अव् था 

मागील काळा  ाडलेल् याा ाावसामुळे डाहळिं ब सळबागे   णािंचा प्रािुिााव वाढलेला हहे  

ाावसाने ाडाड हिल् याास बागे ील  णािंचे  याव् थाान करावे   

सुल शे ी  काढणी / वाढीची 

अव् था  

काढणीस  याार असलेल् याा सुलािंची काढणी ट  यााट यााने करावी   

िािीााला काढणी / वाढीची 

अव् था 

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

ाािवावी  िेंडी व वािंगी िािीााला हाकावरील रसशोिन करणा-याा हकडी िं् याा  याव् थाानासािी 

सेन् प्रोाेनीन ३० टक् के ३ हमली प्र ी १० हलटर ााण् याा  हमसळ न ाावसाणे ाडाड हिल् याास सवारणी 

करावी   

चारा हाके वाणािंची हनवड  रब् बी हिंगामा  ज् वारी याा चारा हाका् याा लागवडीसािी रूपचीरा हर-४-११, मालिािंडी-३५-१, 

हनळवा, एमाी चारी, ाुसा चारी, हया एस ४७७६, एएसिी –१४ हकिं वा एमके ही चारी याा वाणािंाीकी 

एका वाणाची हनवड करावी   

सिर कृहि सल् ला ाहरावका ड  ािंिाबराव िेशमुख कृहि हवद्यााीि, ारिणी येाथील ग्रामीण कृहि मौसम सेवा याोिने ील  ज्ञ सहम ी् याा 

हशसारशीवरूपन  याार करूपन प्रसारर  करण् याा  हली अस न नानािी िेखमुख कृिी सिंिीवनी प्रकल्ा कायााालया मुिंबई येाथ न प्रसारर  

करण्या  हलेली हहे  

 


