
हवामानाचा 

इशारा 

दिनाांक ०९ नोव् हेंबर २०१९ रोजी हहांगोली जजल् हयात तरुळक ठिकाणी अजतशय हलक् या स् वरूपाा् या ाावसाची शक् यता आह.े  

जाकाांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

हरभरा  ाेरणी अवस् था बागायती हरभरा जाकाची ाेरणी केली नसल् यास जजमनीत वाासा यतेाच लवकरात लवकर ाेरणी करूपन 

घ् यावी. ाेरणीावूी जबयाण् यास ाीएसबी, रायझोजबयम जजवाण ूसांवर्धणाची आजण ट्रायकोडमाध व् हीरीडी 

या जजैवक बुरशीनाशकाची जबजप्रक्रीया करावी.  

गहु ाेरणी अवस् था जजमनीत वाासा यतेाच बागायती गव् हाची ारेणी करावी. ाेरणीावूी जबयाण् यास कॅप् टन ककां वा थायरम 

३ ग्रमॅ प्रती दकलो याप्रमाणात जबजप्रक्रीया करावी. जबयाण् यास अझॅोटाबकॅ् टर आजण स् फुरि जवरघळणारे 

जजवाण ूसांवर्धण याांची हेक् टरी १ दकलो प्रत् येकी याप्रमाण ेजबजप्रक्रीया करावी.  

ऊस  लागवड अवस् था ावूध हांगामी ऊसाची लागवड केली नसल् यास जजमनीत वाासा यतेाच ाूवध हांगामी ऊसाची लागवड बणे े

प्रक्रीया करूपनच करावी.  

हळि कां ि वाढीची 

अवस् था 

हळि जाकात ाानावरील ठिाके रोगा् या व् यवस् थाानासािी मनॅ् कोझबे २५ ग्रमॅ ककां वा काबने् डॅजझम १० 

ग्रमॅ प्रती १० जलटर ााण् यात जमसळून फवारणी करावी.  

सांत्रा /मोसांबी फळ वाढीची 

अवस् था 

सांत्रा / मोसांबी फळबागते अन् नद्रवव् याां् या कमतरतमेळेू फळगळ दिसनू यते असल् यास ००:००:५० १० ग्रमॅ 

प्रती जलटर ााण् यात जमसळून फवारणी करावी. सांत्रा / मोसांबी् या खोडाांना बोडोासे् ट लावावी.  

डाहळांब फळ वाढीची 

अवस् था 

डाहळांब बागते खराब झालेली व रोगग्रस् त फळे काढून नष् ट करावी. रोगाचा प्रािभुाधव दिसनु आल् यास 

या् या व् यवस् थाानासािी रोगनाशकाची फवारणी करावी.  

फुल शतेी  वाढीची अवस् था  शवेांती व असॅ् टर या फुलजाकात रसशोिन करणा-या दकडीं् या व् यवस् थाानासािी डायजमथोएट १२ जमली 

प्रती १० जलटर ााण् यात जमसळून फवारणी करावी. 

नानाजी िेशमखु कृिी सांजीवनी प्रकल्ा, 

 

वसांतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यााीि, ारभणी आजण भारत मौसम जवभाग  

 

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

हहांगोली कृिी हवामान सल्ला                                                                                             शुक्रवार दिनाांक – ०८.११.२०१९ 

 

हवामान घटक 

हवामान अांिाज  

(दिनाांक ९ त े१३ नोव्हेंबर, २०१९) 

दिनाांक ०९/११ १०/११ ११/११ १२/११ १३/११ 

ााऊस (जममी) ०८.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

कमाल ताामान 

(अां.स.े) 
३१.० ३०.० ३२.० ३२.० ३४.० 

दकमान ताामान 

(अां.स.े) 
२२.० २३.० २३.० २१.० २१.० 

ढग जस्थती 

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

सकाळची सााके्ष 

आद्रवधता (%) 
८३ ७३ ७६ ७३ ७४ 

िाुारची सााके्ष 

आद्रवधता (%) 
५५ ४८ ४६ ४७ ४८ 

वा-याचा वेग 

(दकमी / तास) 
०८ ०८ ०७ ०७ ०६ 

वा-याची दिशा 
ईशान् य ईशान् य ईशान् य ईशान् य ावूध 



भाजीााला वाढीची अवस् था वाांगी जाकावरील फळ ाोखरणा-या अळी् या व् यवस् थाानासािी प्रािभुाधवग्रस् त फळे तोडून नष् ट करावीत. 

कामगांर् सााळयाचा (५ प्रती हेक् टरी) वाार करावा. तसचे रासायजनक जनयांत्रणासािी क् लोरॅन् ट्राजनलीप्रोल 

१८.५ एससी ४ जमली ककां वा इमामके् टीन बने् झोएट ५ एसजी ४ ग्रमॅ प्रती १० जलटर ााण् यात जमसळून 

फवारणी करावी. 

चारा जाके ाेरणी अवस् था चारा जाक म् हणनू ज् वारी जाकाची ारेणी केली नसल् यास जजमनीत वाासा यतेाच चा-यासािी  ज् वारी 

जाकाची ाेरणी करावी. 

सिर कृिी सल्ला ाजत्रका वसांतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यााीि, ारभणी यथेील ग्रामीण कृिी मौसम सवेा योजनतेील तज्ञ 

सजमती्या जशफारशीवरूपन तयार करूपन प्रसाठरत करण्यात आली असनू, नानाजी िशेमखु कृिी सांजीवनी प्रकल्ा कायाधलय मुांबई यथेनू 

प्रसाठरत करण्यात आलेली आह.े 

 


