
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयात पुढील पाच दिवसात हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. 

जपकाांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल् ला 

हरभरा पेरणी अवस् था याविी पाऊस लाांबल् याम ेे शतेक-याांना हरभरा जपकाची पेरणी व ेेत करणे शक् य ााल ेनाही. हरभरा 

जपकाची परेणी लवकरात लवकर करून घ् यावी. पेरणी करतवे ेी ११० दकलो डीएपी  २५ दकलो यरुीया 

प्रती हके् टरी ततमा्ा ियावी. पेरणीपेवी जबयाण् यास पीएसबीर रायाोजबयम जिवाण ेसांवधणाणाची आजण 

ट्रायकोडमाा व् हीरीडी या ििजवक बरुशीनाशकाची जबिप्ररीयाया करावी.  

गहु पेरणी अवस् था गहू जपकाची परेणी १ जडसेंबरपुवी करून घ् यावी. परेणीपवेी जबयाण् यास क् टन िंकां वा थायरम ३ ग्रम् प्रती 

दकलो याप्रमाणात जबिप्ररीयाया करावी. जबयाण् यास अा्ोटाबक्् टर आजण स्  ुरि जवरण णारे जिवाण े

सांवधणाण याांची हेक् टरी १ दकलो प्रत् येका याप्रमाण ेजबिप्ररीयाया करावी.  

ऊस लागवड अवस् था पवेा हांगामी ऊसाची लागवड केली नसल् यास नोव् हेंबर मजहय याअतरे पय त बणे ेप्ररीयाया करूनच ऊसाची 

लागवड पणेा करावी.  

ह ि कां ि वाढीची 

अवस् था 

ह ि जपकात पानावरील ठिपके रोगाच् या व् यवस् थापनासािी मय् कोाबे २५ ग्रम् िंकां वा काबये ड्जाम १० 

ग्रम् प्रती १० जलटर पाण् यात जमस ेन  वारणी करावी. ह ि जपकावरील कां िमाशीच् या व् यवस् थापनासािी 

उणडे पडलेल ेकां ि ााकेन घ् यावते व क् लोरपायरी  स ५० टक् के ५०० जमली प्रती एकर याप्रमाणात 

आ वणी करावी.  

सा्ं ा /मोसांबी    वाढीची 

अवस् था 

सा्ं ा / मोसांबी   बागते अय नद्रवव् याांच् या कमतरतमे ेे   ग  दिसने यते असल् यास ००:००:५० १० ग्रम् 

 जचलटेेड झाांक ५ ग्रम् प्रती जलटर पाण् यात जमस ेन िसुरी  वारणी करावी.  

डाझ ांब    वाढीची 

अवस् था 

डाझ ांब बागते तराब ाालेली व रोगग्रस् त   े काढेन न् ट करावी. रोगाचा प्रािभुााव दिसनु यते आल् यास 

याच् या व् यवस् थापनासािी रोगनाशकाची  वारणी करावी.  

 ुल शतेी वाढीची अवस् था शवेांती व अस्् टर या  ुलजपकात रसशोिन करणा-या दकडींच् या व् यवस् थापनासािी डायजमथोएट १२ जमली 

प्रती १० जलटर पाण् यात जमस ेन  वारणी करावी. 

नानािी िेशमतु कृिी सांिीवनी प्रकल्पर 

 

वसांतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परभणी आजण भारत मौसम जवभाग  

 

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

झहांगोली कृिी हवामान सल्ला                                                                                            शरुीयवार दिनाांक – १५.११.२०१९ 

 

हवामान णटक 

हवामान अांिाि  

(दिनाांक १६ त े२० नोव्हेंबर, २०१९) 

दिनाांक १६/११ १७/११ १८/११ १९/११ २०/११ 

पाऊस (जममी) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

कमाल तापमान 

(अां.स.े) 
३०.० ३०.० ३०.० ३०.० २८.० 

दकमान तापमान 

(अां.स.े) 
१६.० १६.० १५.० १५.० १५.० 

ढग जस्थती 

(आकाश) 
स् वच् छ स् वच् छ स् वच् छ स् वच् छ स् वच् छ 

सका ची सापके्ष 

आद्रवाता (%) 

८० ८० ८२ ८२ ८४ 

िपुारची सापके्ष 

आद्रवाता (%) 
६८ ६८ ६५ ६५ ६७ 

वा-याचा वेग 

(दकमी / तास) 
०३ ०६ ०८ ०७ ०४ 

वा-याची दिशा 
पवेा ईशाय य ईशाय य ईशाय य पवेा 



भािीपाला वाढीची अवस् था जमरची जपकावरील  ुलदकडींच् या व् यवस् थापनासािी द प्रोनील ५ टक् के २० जमली प्रती १० जलटर 

पाण् यात जमस ेन  वारणी करावी.  

चारा जपके पेरणी अवस् था चारा जपक म् हणने ् वारी जपकाची पेरणी केली नसल् यासर चा-यासािी  ् वारी जपकाची परेणी करावी.  

सिर कृिी सल्ला पज्का वसांतराव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीिर परभणी यथेील ग्रामीण कृिी मौसम सवेा योिनतेील तज्ञ 

सजमतीच्या जश ारशीवरून तयार करूनर नानािी िशेमतु कृिी सांिीवनी प्रकल्प कायाालय मुांबई यथेने प्रसाठरत करण्यात आलेली 

आहे. 

 


