
हवामानाचा 

इशारा 

पुढील पाच दिवसात आकाश ढगाळ राहुन तुरळक दिकाणी हलका ते मध् यम ् वरूपपा् या पावसाची श यता आहे  
पेरणीयोग् य पासस ााले् या दिकाणी िनमनीत पुरेसा ालावा लस् याची तारी ी करूपन जपिरक्रीयाया करूपनच कपकाीची 
पेरणी करावी  मरािवाडयात ज् या गागात पेरणीयोग् य पासस ााला नसेल ललातुर िि् हा ज िळको च चाक, रच लनलीगाच 
उिगीर)  येथे पेरणीची घाई करूप नये    

पिकाांचे नाव अवस् था कृपि हवामान सल् ला 

कािूस लागवड िेरणीयोग् य िासस झालेल् या पाकाणी िपमनीप िेरेसा ालावा असल् याची तारी ी कनन 

पििप्रक्रीया कनन कािूस पिकाची लागवड करावी. 

सोयािीन  िेरणी  िेरणीयोग् य िासस झालेल् या पाकाणी िपमनीप िेरेसा ालावा असल् याची तारी ी कनन 

पििप्रक्रीया कनन सोयािीन पिकाची िेरणी करावी. 

पेर  िेरणी  िेरणीयोग् य िासस झालेल् या पाकाणी िपमनीप िेरेसा ालावा असल् याची तारी ी कनन 

पििप्रक्रीया कनन पेर पिकाची िेरणी करावी. 

मेग / उडीद िेरणी  िेरणीयोग् य िासस झालेल् या पाकाणी िपमनीप िेरेसा ालावा असल् याची तारी ी कनन 

पििप्रक्रीया कनन मेग / उडीद पिकाची िेरणी करावी. 

मका िेरणी  िेरणीयोग् य िासस झालेल् या पाकाणी िपमनीप िेरेसा ालावा असल् याची तारी ी कनन 

पििप्रक्रीया कनन मका पिकाची िेरणी करावी. 

केळी वाढीची अवस् था केळी िागेस ५० गॅ्रम नरी , २०० गॅ्रम स् फेरद प्रपी झाड ही तपमारी ा दयावी.  

आांिा वाढीची अवस् था आांिा फळिागेप ५०० : ५०० : ५०० गॅ्रम नरी , स् फेरद, िालाश प्रपी झाड तपमारी ा दयावी. 

वाळलेल् या व रोगग्रस् प फाांदयाची ााणणी करावी.  

द्राक्ष वाढीची अवस् था द्राक्ष िागेपील फेणवे काढावेप. िागेप रोगनाशकाची फवारणी करावी.  

पसपाफळ वाढीची अवस् था पसपाफळ फळिागेप १२५ : १२५ : १२५ गॅ्रम नरी , स् फेरद, िालाश प्रपी झाड तपमारी ा दयावी.  

नानािी देशमेत कृिी सांिीवनी प्रकल्ि, 

 

वसांपराव नाईक मराावाडा कृिी पवद्यािीा, िरभणी आपण भारप मौसम पवभाग  

 

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

लापूर कृिी हवामान सल्ला                                                                                     मांगळवार, पदनाांक – २३.०६.२०२० 

 

हवामान घणक 

हवामान अांदाि  

(पदनाांक २४ पे २८ िून, २०२०) 

पदनाांक २४/०६ २५/०६ २६/०६ २७/०६ २८/०६ 

िासस ०६.० ०४.० ०४.० ०५.० ०६.० 

कमाल पािमान (अां.से.) 
३२.० ३२.० ३४.० ३४.० ३३.० 

पकमान पािमान (अां.से.) २२.० २३.० २३.० २३.० २३.० 

ढग स्स्थपी (आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सािेक्ष आद्ररपा 

(%) 
९२ ९१ ८७ ८८ ८९ 

देिारची सािेक्ष आद्ररपा 

(%) 
८३ ७० ६५ ६१ ६७ 

वा-याचा वेग (पकमी / 

पास) 
१९ १७ १८ १७ १९ 

वा-याची पदशा 
नैऋत् य िस्चचम नैऋत् य नैऋत् य नैऋत् य 



भािीिाला लागवड िाण् याची उिल  पा असल् यास भािीिाला पिकाची लागवड करावी.  

फेलशेपी  लागवड  िाण् याची उिल  पा असल् यास फेलपिकाची लागवड करावी.  

िशे न 

व् यवस् थािन  

-- िशे नाप (गाय, म् हैस) याांना लसीकरणाचे वेळािरी क िेढीलप्रमाणे आहे. १.लाळया तेरकूप 

रोगाचे लसीकरण विारपेन दोन वेळा लसीकरण करावे. २. घणसिर आपण फ-या रोगाचे 

(एकपरी प पकां वा स् वपांरी ) िावसाळा सेन होण् यािूवल लसीकरण करावे. ३. बे्रसेललोसीस कॉणन 

प्रिापी १९ (३ पे ४ मपहने) वयोगणापील वासराांसााी ४. फाशी रोग होप असलेल् या पवभागाप 

फाशी रोगाची लस २ पे ३ पकलोपमणर िररसरापील िशे नास चक्राकार िध् दपीने करावे.  

सदर कृिी सल्ला िपरी का वसांपराव नाईक मराावाडा कृिी पवद्यािीा, िरभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योिनेपील पज्ञ सपमपीच्या पशफारशीवनन पयार कनन, नानािी देशमेत कृिी सांिीवनी प्रकल्ि कायारलय मेांिई 

येथून प्रसाररप करण्याप आलेली आहे. 

 


