
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ुढील  ुाच िववाा  आकाश स्वच्छ   ेअशं ः ीगाळ राहण्यााचल शक्या ा आह.े 

जुकाचंे नाव अवस् था कृजि हवामान ाल्  ा 

हरभरा  फावंयाा फढ टण े हरभरा जुकावरल  रोु े कढ र डणा-याा अळलचा प्रावढभााव िवाढन आल् यााा यााच् याा  यावस् थाुनााा ल 

क्  ोरुायारलफ ा २० टक् के २० जम ल प्र ल १० ज टर ुाण् याा  जमाळ न रोुा ग  िजमनलवर फवारणल 

करावल. हरभरा जुका  घाटे अ ळलचा प्रावढभााव िवाढन आल् यााा यााच् याा  यावस् थाुनााा ल ५ टक् के ननबंोळल 

अकााचल फवारणल करावल. 

गहु ुेरणल / मढक टमढळे 

फढ टण े 

गहु जुकाच् याा िजशरा ुरेणलाा ल ाारा ु व लचा अव ंब करावा. गहु जुकाचल ुेरणल कूनन २१ िववा 

झा  ेअाल् यााा मढक टमढळे फढ टण ेयाा अवस् थ े नराचाचा वढारा ह  ा ५० िक ो नराच प्र ल हेक् टरल वेनन जुकाा 

ुाणल वयााव.े 

ना  नगवण अवस् था ऑक् टोबर – नो हेंबर मजहय याा   ागवड के ले् याा ना जुका ल   णाचं े  यावस् थाुन कूनन ुाण् यााचल 

ुजह ल ुाळल वयाावल. 

हळव कंव वाीलचल 

अवस् था 

हळव जुका  ुानावरल  ठ ुके रोगाच् याा  यावस् थाुनााा ल मयॅ कोझबे २५ ग्रमॅ ककंवा काबये डॅजझम १० 

ग्रमॅ प्र ल १० ज टर ु ाण् याा  जमाळ न फवारणल करावल. हळव जुकावरल  कंवमाशलच् याा  यावस् थाुनााा ल 

िघडे ुड े  े कंव झाक न घ् यााव े व क्  ोरुायारलफ ा ५० टक् के ५०० जम ल प्र ल ककर यााप्रमाणा  

आळवणल करावल. 

ारंाचा /मोाबंल फळ वाीलचल 

अवस् था 

ारंाचा / मोाबंल फळबाग ेल   णजनयारंाचण कराव.े वाी न झा  ेे व रोगग्रस्   फळे काी न घ् याावल . बागाे 

आवश् याक ने ाार ठ बक नाचंन ु व लन ेारंजषित  ुाणल वयाावे. 

डानळंब फळ वाीलचल 

अवस् था 

डानळंब बाग े फळाचंल प्र  खा ाव  नया ेम् हण न फळानंा बटर ु ेु र  ावाव े. बागाे ठ बक नाचंन ु  व लन े

ुाणल वयााव.े 

नानािल वेशमढख कृिल ािंलवनल प्रकल्ु, 

 

वा ंराव नाईक मरा वाडा कृिल जवद्याुल , ुरभणल आजण भार  मौाम जवभाग  

 

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

हवामान अवंाि  

(िवनाकं ०७   े११ जडाेंबर, २०१९) 

िवनाकं ०७/१२ ०८/१२ ०९/१२ १०/१२ ११/१२ 

ुाना (जममल) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

कमा   ाुमान 

(अ.ंा.े) 
२९.० ३०.० ३०.० ३१.० ३१.० 

िकमान  ाुमान 

(अ.ंा.े) 
१५.० १६.० १७.० १७.० १६.० 

ीग जस्थ ल 

(आकाश) 
अशं : ीगाळ स् वच् छ  स् वच् छ अशं : ीगाळ स् वच् छ 

ाकाळचल ााुषेित 

आर्द्ा ा (%) 
७० ६९ ७५ ७२ ७१ 

वढु ारचल ााुषेित 

आर्द्ा ा (%) 
३१ ४१ ४१ ४२ ३९ 

वा-यााचा वेग 

(िकमल /  ाा) 
०४ ०५ ०४ ०४ ०५ 

वा-यााचल िवशा 
ुढवा आग् नयेा आग् नयेा आग् नयेा वजषितण 



फढ   श ेल  कळयाा  ागण े 

अवस् था 

गढ ाब जुकावरल  कळयाा खाणारल अळलचा प्रावढभााव िवा न आल् यााा यााच् याा  यावस् थाुनााा ल ५ टक् के 

ननबंोळल अकााचल फवारणल करावल. 

भािलुा ा वाीलचल अवस् था काकडलवगीया भािलुा ा जुका  फळमाशलचा प्रावढभााव िवाढन आल् यााा यााच् याा  यावस् थाुनााा ल प्र ल 

ककरल वोन   े लन कामगंध ााुळे  ावाव े. 

चारा जुके वाीलचल अवस् था गव वगीया चारा जुकाचल  ागवड कूनन कक मजहय यााचा का ावधल झा ा अाल् यााा नराचाचा वढारा ह  ा 

५० िक ो नराच प्र ल हेक् टरल वयाावा. 

ावर कृिल ाल् ा ुजराचका वा ंराव नाईक मरा वाडा कृिल जवद्याुल , ुरभणल याथेल  ग्रामलण कृिल मौाम ावेा याोिन ेल   ज्ञ 

ाजम लच्याा जशफारशलवूनन  याार कूनन, नानािल वशेमढख कृिल ांिलवनल प्रकल्ु कायााा या मढबंई याथे न प्रााठर  करण्याा  आ े ल 

आहे. 

 


