
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 जुका  घाटे अ ळलचा रादावढभा व िवाढन आल् यााा यााच् याा  यावस् थाुनााा ल ५ टक् के ं नळंीळल अका चल 

ककंवा रादावढभा व िास्   अाल् यााा िॉनफ फफा २५ टक् के ीाल २० जम ल राद ल १० ज टर ुाण् याा  जमाळ न 

फवारणल करावल. हरभरा जुकावरल  रीु े कढ र डणा-याा अळलचा रादावढभा व िवाढन आल् यााा यााच् याा 

 यावस् थाुनााा ल क्  ीरुायारलफफा २० टक् के २० जम ल राद ल १० ज टर ुाण् याा  जमाळ न रीुा ग  

िजमनलवर फवारणल करावल.  ाचे जुका  ुाणल  यावस् थाुन कराव.े  

गहु ुेरणल / मढक टमढळे 

फढ टण े 

गहु जुकाचल ुेरणल करून एक मजहन् यााचा का ाव ल ला ा अाल् यााा ५० िक ी नत्र राद ल हके् टर त ाचल 

मात्रा वऊेन जुकाा ुाणल यावस् थाुन कराव.े  ाचे जुका  तीड माशलचा रादावढभा व िवाढन आल् यााा 

यााच् याा  यावस् थाुनााा ल ाायाुरमरेलन १०  ीाल ११ जम ल राद ल १० ज टर ुाण् याा  जमाळ न 

फवारणल करावल.  

ऊा  ऊगवण अवस् था ुढव  हंगामल ऊा जुकाचल  ागवड करून ाहा   ेआ  आ वडयााचा का ाव ल ला ा अाल् यााा १२० 

िक ी नत्र राद ल हके् टरल याढरलयाा वारे वेऊन जुकाा ुाणल यावस् थाुन कराव.े ऊा जुका  ुाकीळलचा 

रादावढभा व िवाढन आल् यााा यााच् याा  यावस् थाुनााा ल क्  ीरुायारलफफा २०  ीाल ३० जम ल राद ल १० 

ज टर ुाण् याा  जमाळढन फवारणल करावल.  

हळव कंव वाीलचल 

अवस् था 

हळव जुकावरल  कंवमाशलच् याा  यावस् थाुनााा ल डघडे ुड े  ेकंव लाक न  यााव े व क्  ीरुायारलफफा 

५० टक् के ५०० जम ल राद ल एकर याारादमाणा  आळवणल करावल. हळव जुका  ु ानावरल  ठ ुके रीगाच् याा 

 यावस् थाुनााा ल मन्् कीलळे २५ ग्रम् ककंवा काळने् ड्जलम १० ग्रम् राद ल १० ज टर ुाण् याा  जमाळ न 

फवारणल करावल.  

नानािल वेशमढत कृिल ािंलवनल रादकल्ु, 

 

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

 

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

 ा  र कृिल हवामान ाल् ा                                                                                           शढक्रवार िवनाकं – २०.१२.२०१९ 

 

हवामान घटक 

हवामान अवंाि  

(िवनाकं २१   े२५ जडाेंळर, २०१९) 

िवनाकं २१/१२ २२/१२ २३/१२ २४/१२ २५/१२ 

ुाऊा (जममल) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

कमा   ाुमान 

(अ.ंा.े) 
२८.० २७.० २७.० २६.० २६.० 

िकमान  ाुमान 

(अ.ंा.े) 
१४.० १३.० १३.० १२.० १२.० 

ीग जस्थ ल 

(आकाश) 
ीगाळ अशं : ीगाळ  अशं : ीगाळ ीगाळ ीगाळ 

ाकाळचल ााुके्ष 

आर्द्  ा (%) 
६८ ७८ ७५ ६९ ६९ 

वढु ारचल ााुके्ष 

आर्द्  ा (%) 
३७ ३५ ३८ ३९ ३१ 

वा-यााचा वेग 

(िकमल /  ाा) 
०९ १४ १३ १३ १२ 

वा-यााचल िवशा 
आग् नयेा वजक्षण वजक्षण वजक्षण वजक्षण 



ातं्रा /मीाळंल फळ वाीलचल 

अवस् था 

ातं्रा / मीाळंल फळळाग ेल  फळाचंल वाी ला ल नाल् यााा ००:००:५० १५० ग्रम् राद ल १० ज टर ु ाण् याा  

जमाळ न फवारणल करावल ककंवा जलब्र ्लक अज्ाड ५०० जम ल ग्रम् राद ल १० ज टर ुाण् याा  जमाळढन 

फवारणल करावल. ळागाे आवश् याक ने ाार ठ ळक ंाचंन ु् व लन ेारंजक्ष  ुाणल वयााव.े  

डांळंळ फळ वाीलचल 

अवस् था 

डांळंळ ळाग े ुाणल यावस् थाुन कराव.े  

फढ   श ेल  कळयाा  ागण े 

अवस् था 

गढ ाळ जुकावरल  कळयाा ताणारल अळलचा रादावढभा व िवा न आल् यााा यााच् याा  यावस् थाुनााा ल ५  

ंनळंीळल अका चल फवारणल करावल.  

भािलुा ा वाीलचल अवस् था रब् ळल हगंामााा ल  ागवड के ले् याा भािलुा ा जुकाा ुाणल यावस् थाुन कराव.े वागंल याा भािलुा ा 

जुकावरल  शेंडा व फळुीतरणारल अळलचा रादावढभा व िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा  यावस् थाुनााा ल 

क ीर्न् राजन लरादी  १८.५  एााल ४ जम ल ककंवा क्  ीरुायारलफफा २०  ीाल २० जम ल ककंवा 

ाायाुरमरेलन १०  ीाल ११ जम ल राद ल १० ज टर ुाण् याा  जमाळ न फवारणल करावल. 

चारा जुके वाीलचल अवस् था गव वगीया चारा जुकाचल  ागवड करून एक मजहन् यााचा का ाव ल ला ा अाल् यााा नत्राचा वढारा ह  ा 

५० िक ी नत्र राद ल हेक् टरल वयाावा. 

ावर कृिल ाल् ा ुजत्रका वा ंराव नाीक मरा वाडा कृिल जवद्याुल , ुरभणल याथेल  ग्रामलण कृिल मौाम ावेा याीिन ेल   ज्ञ 

ाजम लच्याा जशफारशलवरून  याार करून, नानािल वशेमढत कृिल ांिलवनल रादकल्ु कायाा  या मढळंी याथे न रादााठर  करण्याा  आ े ल 

आहे. 

 


