
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  पुढील पाच दिवसा  आकाश स् वच् छ    ंशश   ढाा  राहुन,  रु क ठिकाणी ंज शया हलक् याा    म याम स् वरूपपाच् याा 

पावसाची शक् या ा आह   

जपकाशच  नाव ंवस् था कृजि हवामान सल् ला 

हरभरा  वाढीची ंवस्था हरभरा जपका  घाट  ं  ीचा प्रािभुााव दिसनु आल् याास यााच् याा व् यावस् थापनासािी इमाम क् टीन ब न् झोएट ५ 

 ४ ५ ग्रमॅ प्र ी १० जलटर पाण् याा  ककश वा दिनॉलफॉस २५ टक् क  ईसी २० जमली प्र ी १० जलटर पाण् याा  

जमस ून पावसाचा ंशिाि घ ऊन फवारणी करावी  हरभरा जपकावरील रोप  कुर डणा-याा ं ीचा 

प्रािभुााव दिसनु आल् याास यााच् याा व् यावस् थापनासािी क् लोरपायारीफॉस २०  २० जमली प्र ी १० जलटर 

पाण् याा  जमस ून रोपाला  िजमनीवर पावसाचा ंशिाि घ ऊन फवारणी करावी   

ाहु वाढीची ंवस्था ाहु जपकाची प रणी करूपन एक मजहन् यााचा कालाव ी झाला ंसल् याास ५० दकलो नत्र प्र ी ह क् टर त ाची 

मात्रा ि ऊन जपकास पाणीव् यावस् थापन कराव    स च जपका  तोड माशीचा प्रािभुााव दिसनु आल् याास 

यााच् याा व् यावस् थापनासािी सायापरम रीन १०  ईसी ११ जमली प्र ी १० जलटर पाण् याा  जमस ून 

फवारणी करावी   

ऊस  वाढीची ंवस्था ऊस जपका  पाको ीचा व तोड दकडीचा प्रािभुााव दिसनु आल् याास यााच् याा व् यावस् थापनासािी 

क् लोरपायारीफॉस २०  ईसी ३० जमली प्र ी १० जलटर पाण् याा  जमस ुन पावसाचा ंशिाि घ ऊन 

फवारणी करावी   

ह ि कश ि वाढीची 

ंवस् था 

ह ि जपकावरील कश िमाशीच् याा व् यावस् थापनासािी उघड  पडल ल  कश ि झाकून घ् यााव   व क् लोरपायारीफॉस 

५० टक् क  ५०० जमली प्र ी एकर यााप्रमाणा  आ वणी करावी  ह ि जपका  पानावरील ठिपक  रोााच् याा 

व् यावस् थापनासािी मनॅ् कोझ ब २५ ग्रमॅ ककश वा काबने् डॅजझम १० ग्रमॅ प्र ी १० जलटर पाण् याा  जमस ून 

पावसाचा ंशिाि घ ऊन फवारणी करावी   

सशत्रा /मोसशबी फ  वाढीची 

ंवस् था 

सशत्रा / मोसशबी फ बाा   आवश् याक  नसूार ठिबक ससशचन प ि ीन  सका ी सशरजि  पाणी ियााव   फ ा  

हो  ं सल् याास पोटॅजशयाम नायाट्र ट १५ ग्रमॅ प्र ी जलटर पाण् याा  जमस ून पावसाचा ं शिाि घ ऊन फवारणी 

करावी   

नानािी ि शमतु कृिी सशिीवनी प्रकल्प, 

 

वसश राव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परभणी आजण भार  मौसम जवभाा  

 

ईम ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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ईशान् या पवुा पवुा आग् न या आग् न या 



डास शब  डास शब बाा   पाणीव् यावस् थापन कराव    

फुल श  ी  क याा लााण   

ंवस् था 

ाुलाब जपकावरील क याा ताणारी ं ीचा प्रािभुााव दिसनू आल् याास यााच् याा व् यावस् थापनासािी ५  

सनशबो ी ंकााची पावसाचा ंशिाि घ ऊन फवारणी करावी   

भािीपाला फ वाढीची 

ंवस् था 

टोमटॅो जपकावर करपा रोााचा प्रािभुााव दिसनु आल् याास यााच् याा व् यावस् थापनासािी ंझॅॉक् झीस् ट्रोबीन २३ 

 ईसी १ जमली प्र ी १० जलटर पाण् याा  जमस ून पावसाचा ंशिाि लिा  घ ऊन फवारणी करावी  

 स च वाशाी भािीपाला जपकावर शेंडा व फ पोतरणा-याा ं  ीचा प्रािभुााव दिसनु आल् याास प्रािभुाावग्रस्   

फाशियाा व फ   व चनू नष् ट करावी   

चारा जपक  वाढीची ंवस् था ाव वाीया चारा जपकाची लाावड करूपन एक मजहन् यााचा कालाव ी झाला ं सल् याास नत्राचा िसुरा ह  ा 

५० दकलो नत्र प्र ी ह क् टरी ियाावा. 

सिर कृिी सल्ला पजत्रका वसश राव नाईक मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परभणी या थील ग्रामीण कृिी मौसम स वा याोिन  ील  ज्ञ 

सजम ीच्याा जशफारशीवरूपन  याार करूपन, नानािी ि शमतु कृिी सशिीवनी प्रकल्प कायााालया मुशबई या थनू प्रसाठर  करण्याा  आल ली 

आह   

 


