
हवामानाचा 

इशारा 

पुढील पाच दिवसात आकाश ढगाळ राहुन तुरळक दिकाणी हलका ते मध् यम ् वरूपपा् या पावसाची श यता आहे  

पेरणीयोग् य पाऊस झालेल् या दिकाणी िदमनीत पुरेसा ालावा लसल् याची तारी ी करूपन दपिरक्रीयीया करूपनच 

दपकाांची पेरणी करावी  मरािवाडयात ज् या गागात पेरणीयोग् य पाऊस झाला नसेल बपीड दिल् हा ब पीडध रारूपर)  

येथे पेरणीची घाई करूप नये  

दपकाांचे नाव लव् था कृदि हवामान सल् ला 

कापूस लागवड पेरणीयोग् य पाऊस झालेल् या दिकाणी िदमनीत पुरेसा ालावा लसल् याची तारी ी करूपन 

दपिरक्रीयीया करूपन कापूस दपकाची लागवड करावी  

सोयापीन  पेरणी  पेरणीयोग् य पाऊस झालेल् या दिकाणी िदमनीत पुरेसा ालावा लसल् याची तारी ी करूपन 

दपिरक्रीयीया करूपन सोयापीन दपकाची पेरणी करावी  

तुर  पेरणी  पेरणीयोग् य पाऊस झालेल् या दिकाणी िदमनीत पुरेसा ालावा लसल् याची तारी ी करूपन 

दपिरक्रीयीया करूपन तुर दपकाची पेरणी करावी  

मुग / उडीि पेरणी  पेरणीयोग् य पाऊस झालेल् या दिकाणी िदमनीत पुरेसा ालावा लसल् याची तारी ी करूपन 

दपिरक्रीयीया करूपन मुग / उडीि दपकाची पेरणी करावी  

मका पेरणी  पेरणीयोग् य पाऊस झालेल् या दिकाणी िदमनीत पुरेसा ालावा लसल् याची तारी ी करूपन 

दपिरक्रीयीया करूपन मका दपकाची पेरणी करावी  

केळी वाढीची लव् था केळी पागेस ५० गॅ्रम नरी ध २०० गॅ्रम ् फुरि रक्ती झाड ही ततमारी ा ियावी   

आांपा वाढीची लव् था आांपा फळपागेत ५०० ब ५०० ब ५०० गॅ्रम नरी ध ् फुरिध पालाश रक्ती झाड ततमारी ा ियावी  

वाळलेल् या व रोगग्र् त फाांियाची ााणणी करावी   

द्राक्ष वाढीची लव् था द्राक्ष पागेतील फुणवे काढावेत  पागेत रोगनाशकाची फवारणी करावी   

दसताफळ वाढीची लव् था दसताफळ फळपागेत १२५ ब १२५ ब १२५ गॅ्रम नरी ध ् फुरिध पालाश रक्ती झाड ततमारी ा ियावी   

नानािी िेशमुत कृिी सांिीवनी रक्कल्पध 

 

वसांतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परगणी आदण गारत मौसम दवगाग  

 

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

िालना कृिी हवामान सल्ला                                                                                     मांगळवार, दिनाांक – २३ ०६ २०२० 

 

हवामान घणक 

हवामान लांिाि  

बदिनाांक २४ ते २८ िूनध २०२०) 

दिनाांक २४/०६ २५/०६ २६/०६ २७/०६ २८/०६ 

पाऊस ०९ ० ०५ ० ०२ ० ०४ ० ०६ ० 

कमाल तापमान बलां से ) ३३ ० ३३ ० ३२ ० ३२ ० ३२ ० 

दकमान तापमान बलां से ) २५ ० २५ ० २६ ० २६ ० २६ ० 

ढग स््थती बआकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सापेक्ष आद्ररता 

ब%) 
८८ ९० ८७ ८६ ८७ 

िुपारची सापेक्ष आद्ररता 

ब%) 
६७ ६३ ६६ ५८ ६० 

वा-याचा वेग बदकमी / 

तास) 
१७ १४ १८ १६ १३ 

वा-याची दिशा 
नैऋत् य पस्चचम पस्चचम पस्चचम पस्चचम 



गािीपाला लागवड पाण् याची उपल रता लसल् यास गािीपाला दपकाची लागवड करावी   

फुलशेती  लागवड  पाण् याची उपल रता लसल् यास फुलदपकाची लागवड करावी   

पशुरन 

व् यव् थापन  

-- पशुरनात बगायध म् हैस) याांना लसीकरणाचे वेळापरी क पुढीलरक्माणे आहे  १ लाळया तुरकूत 

रोगाचे लसीकरण विारतुन िोन वेळा लसीकरण करावे  २  घणसपर आदण फ-या रोगाचे 

बएकदरी त दकां वा ् वतांरी ) पावसाळा सुरूप होण् यापूवल लसीकरण करावे  ३  बु्रसेललोसीस कॉणन 

रक्िाती १९ ब३ ते ४ मदहने) वयोगणातील वासराांसािी ४  फाशी रोग होत लसलेल् या दवगागात 

फाशी रोगाची लस २ ते ३ दकलोदमणर पररसरातील पशुरनास चरीयाकार पध् ितीने करावे   

सिर कृिी सल्ला पदरी का वसांतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीिध परगणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योिनेतील तज्ञ सदमतीच्या दशफारशीवरूपन तयार करूपनध नानािी िेशमुत कृिी सांिीवनी रक्कल्प कायारलय मुांपई 

येथून रक्साररत करण्यात आलेली आहे  

 


