
हवामानाचा 

इशारा 

जिल हयात पुढील पाच दिवसात हवामान कोरडे राहुन दकमान तापमान ककिं चीत घट होईल.   

जपकािंचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल ला 

हरभरा  वाढीची अवस् था हरभरा जपकाची पेरणी करून २० त े२५ दिवसाचा कालावधी झाला असल यास तण  यवस् थापनासा ी 

पजहली कोळपणी करावी.  

गहु पेरणी अवस् था गहू जपकाची परेणी १ जडसेंबरपुवी करून घ् यावी. परेणीपव्ी जबया यास क् टन ककिं वा थायरम ३ ग्रम् प्रती 

दकलो याप्रमाणात जबिप्रक्रीया करावी. जबया यास अझ्ोटाब् टर णजण स्  ुरि जवरघळणारे जिवाण ्

सिंवधधण यािंची हे टरी १ दकलो प्रत् येकी याप्रमाण ेजबिप्रक्रीया करावी.  

ऊस  लागवड अवस् था पव्ध हिंगामी ऊसाची लागवड केली नसल यास नो हेंबर मजहय याअररे पय त बणे ेप्रक्रीया करूनच ऊसाची 

लागवड पण्ध करावी.  

हळि किं ि वाढीची 

अवस् था 

हळि जपकावरील किं िमाशीच् या  यवस् थापनासा ी डघडे पडलेल ेकिं ि झाक्न घ् यावते व  लोरपायरी  स 

५० ट के ५०० जमली प्रती एकर याप्रमाणात णळवणी करावी. हळि जपकात पानावरील ठ पके रोगाच् या 

 यवस् थापनासा ी मय् कोझबे २५ ग्रम् ककिं वा काबये डज्झम १० ग्रम् प्रती १० जलटर पा यात जमसळ्न 

 वारणी करावी. 

सिंत्रा /मोसिंबी  ळ वाढीची 

अवस् था 

मगृबहार धरललेया सिंत्रा / मोसिंबी  ळबागते पाणी यवस् थापन कराव.े अय नद्रव यािंच् या कमतरतमेळे् 

 ळगळ दिसन् यते असल यास ००:००:५० १० ग्रम्  जचलटेेड झझिंक ५ ग्रम् प्रती जलटर पा यात जमसळ्न 

 वारणी करावी.  

डाझळिंब  ळ वाढीची 

अवस् था 

डाझळिंब बागते  ळपोररणा-या अळीचा प्रािभुाधव दिसनु यते असल यास याच् या  यवस् थापनासा ी बागते 

जवियतु सापळे (लाईट ट््रप) लावावते.  

 ुल शतेी  वाढीची अवस् था   ुलजपकातील तणािंच े यवस् थापन कराव.े  

नानािी िेशमरु कृिी सिंिीवनी प्रकलप, 

 

वसिंतराव नाईक मरा वाडा कृिी जवद्यापी , परभणी णजण भारत मौसम जवभाग  

 

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

हवामान अिंिाि  

(दिनािंक २३ त े२७ नोहेंबर, २०१९) 

दिनािंक २३/११ २४/११ २५/११ २६/११ २७/११ 

पाऊस (जममी) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

कमाल तापमान 

(अिं.स.े) 
२८.० २८.० २९.० २९.० २८.० 

दकमान तापमान 

(अिं.स.े) 
१३.० १३.० १४.० १४.० १३.० 

ढग जस्थती 

(णकाश) 
स् वच् छ स् वच् छ स् वच् छ स् वच् छ स् वच् छ 

सकाळची सापके्ष 

णद्रवधता (%) 
७२ ६४ ६९ ८० ८० 

िपुारची सापके्ष 

णद्रवधता (%) 
३९ ३१ ३३ ३६ ३७ 

वा-याचा वेग 

(दकमी / तास) 
११ १० ११ ०९ ०९ 

वा-याची दिशा 
पव्ध पव्ध पव्ध णग् नये  णग् नये 



भािीपाला  ळ वाढीची 

अवस् था 

वािंगी या भािीपाला जपकावरील शेंडा व  ळपोररणारी अळीचा प्रािभुाधव दिसनु यते असल यास याच् या 

 यवस् थापनासा ी कलोर्य ट्राजनलीप्रोल १८.५ एससी ४ जमली ककिं वा  लोरपायरी  स २० ईसी २० जमली 

ककिं वा सायपरमथे्रीन १० ईसी ११ जमली प्रती १० जलटर पा यात जमसळ्न  वारणी करावी.   

चारा जपके वाढीची अवस् था रब् बी हिंगामात लागवड केलले या चारा जपकातील तणािंच े यवस् थापन कराव.े  

सिर कृिी सलला पजत्रका वसिंतराव नाईक मरा वाडा कृिी जवद्यापी , परभणी यथेील ग्रामीण कृिी मौसम सवेा योिनतेील तज्ञ 

सजमतीच्या जश ारशीवरून तयार करून, नानािी िशेमरु कृिी सिंिीवनी प्रकलप कायाधलय मुिंबई यथेन् प्रसाठरत करयात णलेली 

णहे. 

 


