
हवामानाचा 

इशारा 

 

जिल् हयात दिनाांक ०७ ते ०८ नोव् हेंबर २०१९ रोिी तरुळक ठिकाणी अजतशय हलक् या ते मध् यम स् वरूपाा् या ाावसाची शक् यता 

आहे. दिनाांक ०५ नोव् हेंबर २०१९, जिल् हयात तरुळक ठिकाणी मघेगिजना व जविाां्या कडकडाटासह ााऊस ाडण्याची शक्यता. 

जाकाांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

काासू वेचणी अवस्था ाावसात जििललेा काासू वाळल् यानांतर वचेणी करूपन सरुजित ठिकाणी सािवणकू करावी. 

काासू जाकावरील मर रोगा् या व् यवस् थाानासािी िजमनीवर साचललेे ााणी चर काढून त्वठरत 

शतेाबाहेर काढून टाकावे. 

तरु कळी लागण े

अवस् था 

तरु जाकात साचलले् या अजतरीक् त ााण् याचा जनचरा करावा. तरु जाकावर अळयाांचा प्राििुाजव 

दिसनु आल् यास या् या व् यवस् थाानासािी दिनॉलफॉस २५ टक् के २० जमली ककां वा इमामके् टीन 

बने झोएट ५ टक् के ४.४ ग्रमॅ प्रती १० जलटर ााण् यात जमसळून ाावसाचा अांिाि लिात घऊेन 

फवारणी करावी.  

करवई ाेरणी अवस्था िजमनीत वाासा यतेाच बागायती करडई जाकाची ारेणी करावी. ाेरणीावूी जबयाण् यास ३ 

ग्रमॅ थायरम ककां वा बावीस् टीन प्रती दकलो जबयाण् यास जबिप्रक्रीया करावी. 

द्राि वाढीची अवस्था द्राि बागते साचलले् या अजतरीक् त ााण् याचा जनचरा करावा. बागते ााने जावळी ाडत असल् यास 

बागमेध् य ेयुरीया १.५ ते २ ग्रमॅ  झझांक सल् फेट ०.५० त े०.७५ ग्रमॅ प्रती जलटर ााणी 

याप्रमाण ेाावसाने उघाड दिल् यास फवारणी करावी. या फवारणीनांतर लगचेच फेरससल् फेट २ 

ते २.५ ग्रमॅ  मॅग नजेशअम सल् फेट १.५ ते २ ग्रमॅ प्रती जलटर ााण् यात जमसळून ाावसान े

उघाड दिल् यास फवारणी करावी. 

केळी वाढीची अवस् था ााऊस झालले् या ठिकाणी केळी बागते साचलले् या अजतरीक् त ााण् याचा जनचरा करावा. केळी 

बागते जसगाटोका रोगा् या व् यवस् थाानासािी प्रोाीकोनझॅोल १० जमली  जस्टकर १० जमली 

प्रती १० जलटर ााण् यात जमसळून ाावसान ेउघाड दिल् यास फवारणी करावी. 

नानािी िेशमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्ा, 

 

डॉ ाांिाबराव िशेमखु कृिी जवद्यााीि, ारिणी िारत मौसम जविाग  

 

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

हवामान अांिाि  

(दिनाांक ६ त े१० नोव्हेंबर, २०१९) 

दिनाांक ०६/११ ०७/११ ०८/११ ०९/११ १०/११ 

ााऊस (जममी) ००.० ०४.० ०६.० ००.० ००.० 

कमाल ताामान 

(अां.स.े) 
३०.० २९.० २९.० २९.० ३०.० 

दकमान ताामान 

(अां.स.े) 
२०.० २०.० २०.० २०.० २०.० 

ढग जस्थती 

(आकाश) 
स् व् छ ढगाळ स् व् छ स् व् छ स् व् छ 

सकाळची साािे 

आद्रजता (%) 
७७ ८२ ८७ ७८ ७४ 

िाुारची साािे 

आद्रजता (%) 
४७ ४९ ५६ ४५ ४७ 

वा-याचा वेग 

(दकमी / तास) 
०५ ०८ ०७ १० ०९ 

वा-याची दिशा 
ावूज िजिण  वायव् य ईशान य ईशान य 



जसताफळ वाढीची अवस् था जसताफळ बागते साचलले् या अजतरीक् त ााण् याचा जनचरा करावा. ारीाक् व झालले् या व काढणीस 

तयार असलले् या फळाांची काढणी करूपन प्रतवारी करूपन बािाराेिेत जवक्रीस ाािवावी.  

फुल शतेी काढणी / वाढीची 

अवस् था 

फुलजाकात साचलले् या अजतरीक् त ााण् याचा जनचरा होईल अशी व् यवस् था करावी. काढणीस 

तयार असलले् या फुलाांची काढणी करूपन घ यावी.  

िािीााला काढणी / वाढीची 

अवस् था 

िािीााला जाकात साचलले् या अजतरीक् त ााण् याचा जनचरा होईल अशी व् यवस् था करावी. 

काढणीस तयार असलले् या िािीााला जाकाांची काढणी करूपन घ यावी.  

ाशुधन 

व् यवस् थाान 

-- गोचीड व गोचीडामाफज त प्रसारीत होणारा थायलरेीओसीस हा आिार गोवगीय ाशु जवशेित: 

सांकरीत ाशु यामध् ये आढळून यते आहे. यामध् ये शरीराचे ताामान वाढ, गळया िोवताल् या 

िबडया खालील झलांम फग्रांथींची सिु ही लिणे दिसतात अशा ाशुधनास तात् काळ झलांम फग्रांथीची 

काचाट्टी अथवा रक् तकाचाट्टीची ताासणी करूपन योग य तो औिधोाचार करूपन घ यावा.  

सिर कृिी सल्ला ाजिका डॉ. ाांिाबराव िशेमखु कृिी जवद्यााीि, ारिणी यथेील ग्रामीण कृिी मौसम सवेा योिनतेील तज्ञ 

सजमती्या जशफारशीवरूपन तयार करूपन प्रसाठरत करण्यात आली असनू, नानािी िशेमखु कृिी सांिीवनी प्रकल्ा कायाजलय मुांबई यथेनू 

प्रसाठरत करण्यात आलेली आह.े 

 


