
हवामानाचा 

इशारा 

पुढील पाच दिवसात आकाश स् वच् छ राुनन तुरकक दककाीी हल्  ा स् वरूपपाच्  ा पावसाची श्  ता आह.  

दपकाांच. नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

सो ाबीन  वाीाांची दनवड  सो ाबीन प.रीीसाकी एमए ुएस-७१ (समृध् िी), एमए ुएस-१५८, एमए ुएस-१६२, 

एमए ुएस-६१२, ज.एस-३३५ (जवाहर) एमए ुएस-८१ (श् ती) इ  ािी वाीाांचा वापर करावा   

खरीप ज् वारी वाीाांची दनवड  खरीप ज् वारी प.रीीसाकी परीीी श् ती  ा वाीाचा वापर करावा  

बाजरी वाीाांची दनवड  बाजरीच्  ा प.रीीसाकी अ.बीपीसी ४-३  ा वाीाचा वापर करावा  

ऊस  वाढीची अवस् था  ऊस दपकात तीाांच. दन ांत्री कराव.   

हकि वाीाांची दनवड  हकि लागवडीसाकी स.लम, कृष् ीा, फुल.  स् वरूपप  ा सुाारीत जाती ांची दनवड करावी  पा्  ाची 

उपलब् ाता असल्  ास हकि दपकाच्  ा लागवडीपूवी क्विनॉलफॉस २५ ईसी २० दमली  

काबेन् डादिम ५० डब् ल्  ुपी १० गॅ्रम प्रती १० दलटर पा्  ात दमसकून त ार क. ल. ल्  ा रावावीात 

१० त. १५ दमनीट.  कां ि बुडवून ब.ी. प्रकी ा करूपन नांतर सावलीत सुकून लागवड करावी    

सांत्रा /मोसांबी लागवड  पुर.शा पाऊस िाल्  ादशवा  नवीन सांत्रा / मोसांबी फकबाग.ची लागवड करूप न .  बाग.त 

आांतरमशागतीची काम. पूीण करूपन घ्  ावी   

डादकां ब लागवड  पुर.शा पाऊस िाल्  ादशवा  नवीन डादकां ब फकबाग.ची लागवड करूप न .  बाग.त 

आांतरमशागतीची काम. पूीण करूपन घ्  ावी   

दचकू लागवड  पुर.शा पाऊस िाल्  ादशवा  नवीन दचकु फकबाग.ची लागवड करूप न .  बाग.त 

आांतरमशागतीची काम. पूीण करूपन घ्  ावी   

नानाजी ि.शमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प, 

 

डॉ पांजाबराव ि.शमुख कृिी दवद्यापीक, परीीी ीारत मौसम दवीाग  

 

ईम.ल - mahapocra@gmail.com, gkmparbhani@yahoo.com 
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हवामान घटक 

हवामान अांिाज  

(दिनाांक ०६ जून २०२० त. १० जून २०२०) 

दिनाांक ०६/०६ ०७/०६ ०८/०६ ०९/०६ १०/०६ 

पाऊस (दममी) ०५ ० ०० ० ०० ० १० ० ०४ ० 

कमाल तापमान 

(अां स. ) 
३५ ० ३५ ० ३५ ० ३५ ० ३५ ० 

दकमान तापमान 

(अां स. ) 
२२ ० २१ ० २१ ० २१ ० २१ ० 

ढग क्वस्थती 

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

सकाकची 

साप.क्ष आरावणता 

(%) 
८८ ८६ ८५ ८५ ८४ 

िुपारची साप.क्ष 

आरावणता (%) 
५५ ५१ ४८ ४९ ४६ 

वा- ाचा व.ग 

(दकमी / तास) 
१० १२ १२ १२ १४ 

वा- ाची दिशा 
पक्वचचम  पक्वचचम पक्वचचम वा व्   वा व्   
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फुल श.ती  गािी वाफ.  त ार 

करी.   

खरीप हांगातात फुलदपकाांच्  ा लागवडीसाकी रोप. त ार कर्  ासाकी गािी वाफ.  त ार करूपन 

घ्  ाव.त    

ीाजीपाला गािी वाफ.  त ार 

करी.   

खरीप हांगातात ीाजीपाला लागवडीसाकी रोप. त ार कर्  ासाकी गािी वाफ.  त ार करूपन 

घ्  ाव.त    

चारा दपक.  वाीाांची दनवड  ओट (जव)  ा चारादपकाच्  ा लागवडीसाकी कें ट, ज.एचओ-८२२, आरओ-१९ (हररता),  ुपीओ-

९४  ा वाीाांची दनवड करावी   

कृदि 

अदी ाांदत्रकी 

-- पावसाक ात फक बाग.तील पावसाच. अदतरी् त पाीी काढून ि.्  ासाकी उताराच्  ा दिश.न. 

प्र  .की िोन ओकीनांतर ३० सें मी  खोल व ३० सें.मी  रूपां ि असल.ल.  चर खोिाव.त   

तुती र.शीम 

उि ोग 

-- र.शीम कोिाच. पीक घ.्  ाअगोिर तुती बाग.स खत व पाीी व्  वस् थापन आवच  क आह.  तुती 

पानात प्रथीनाांच. प्रमाी चाांगल.  राह्  ासाकी ७ त. ८ दिवसाांच्  ा अांतरान. पाीी ि ाव.  श.ीखत 

प्र  .की जुन व नोव् हेंबर मदहन्  ात ४ म.टर ीक टन प्रती एकर म् हीज. ८ म.टर ीक टन प्रती एकर 

प्रमाी. विाणतून २ व.क. स खत ि ाव.    

सिर कृदि सल् ला पदत्रका डॉ पांजाबराव ि.शमुख कृदि दवद्यापीक, परीीी  .थील ग्रामीी कृदि मौसम स.वा  ोजन.तील तज्ञ सदमतीच्  ा 

दशफारशीवरूपन त ार करूपन प्रसाररत कर्  ात आली असून नानाजी ि.खमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प का ाणल  मुांबई  .थून 

प्रसाररत करण्यात आल.ली आह.  

 


