
हवामानाचा 

इशारा 

पुढील पाच दिवसात आकाश ढगाळ राहुन हलका ते मध् यम ् वरूपपाचा तर परणीी दललह  हयात हहुतेक दककाीी 

वािळी वारा, दवलासह दिनाांक २८ लुन २०२० रोली णारी ते लोरिार ् वरूपपा् या पावसाची श यता आहे  

मराकवाडयात ज् या णागात पेरीीयो य पासस ााला नसेल पपरणीी दललह  हा ग गांगाडेड, पुीा    येथे पेरीीची घाई 

करूप नये  

दपकाांचे नाव अव् था कृदि हवामान सलह  ला 

सोयाहीन  पेरीी सोयाहीन दपकाची पेरीी न केलेलह  या शेतक-याांनी तसेच िुहार पेरीी करण् याची वेळ 

आलेलह  या शेतक-याांनी पासस ाालह  यानांतर लदमनीत पुरेसा ालावा असलह  याची डारी 

करूपन वापसा येताच दहलप्रक्रीया करूपन सोयाहीन दपकाची पेरीी करावी  सोयाहीन 

दपकाची पेरीी १५ लुलैपयंत करता येते  पासस ाालह  यानांतर पेरीी केलेलह  या दपकात पाीी 

साचीार नाही याची िक्षता घ् यावी  दपकातील अदतरी त पाण् याचा दनचरा होईल अशी 

व् यव् था करावी  

डरीप ज् वारी पेरीी डरीप ज् वारी दपकाची पेरीी न केलेलह  या शेतक-याांनी पासस ाालह  यानांतर लदमनीत पुरेसा 

ालावा असलह  याची डारी करूपन वापसा येताच दहलप्रक्रीया करूपन डरीप ज् वारी दपकाची 

पेरीी करावी  डरीप ज् वारी दपकाची पेरीी १५ लुलैपयंत करता येते  पासस ाालह  यानांतर 

पेरीी केलेलह  या दपकात पाीी साचीार नाही याची िक्षता घ् यावी  दपकातील अदतरी त 

पाण् याचा दनचरा होईल अशी व् यव् था करावी  

हालरी पेरीी हालरी दपकाची पेरीी न केलेलह  या शेतक-याांनी पासस ाालह  यानांतर लदमनीत पुरेसा ालावा 

असलह  याची डारी करूपन वापसा येताच दहलप्रक्रीया करूपन हालरी दपकाची पेरीी करावी  

हालरी दपकाची पेरीी १५ लुलैपयंत करता येते   पासस ाालह  यानांतर पेरीी केलेलह  या दपकात 

पाीी साचीार नाही याची िक्षता घ् यावी  दपकातील अदतरी त पाण् याचा दनचरा होईल अशी 

व् यव् था करावी  

हळि सगवी अव् था पासस ाालह  यानांतर लागवड केलेलह  या हळि दपकात पाीी साचीार नाही याची िक्षता घ् यावी  

शेतातील अदतरी त पाण् याचा दनचरा होईल अशी व् यव् था करावी   

नानाली िेशमुड कृिी सांलीवनी प्रकलह प, 

 

वसांतराव नाईक मराकवाडा कृिी दवद्यापीक, परणीी आदी णारत मौसम दवणाग  

 

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

परणीी कृिी हवामान सलहला                                                                                               शुक्रवार दिनाांक – २६ ०६ २०२० 
 

हवामान घटक 

हवामान अांिाल  

पदिनाांक २७ लून ते १ लुलै २०२०  

दिनाांक २७/०६ २८/०६ २९/०६ ३०/०६ ०१/०७ 

पासस पदममी  ०८ ० ८९ ० ०९ ० ०७ ० २० ० 

कमाल तापमान पअां से   
३८ ० ३९ ० ३८ ० ३८ ० ३८ ० 

दकमान तापमान पअां से   २९ ० २९ ० २९ ० २८ ० २८ ० 

ढग स््थती पआकाश  
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सापेक्ष आर्द् ता 

प%  
६३ ७५ ७१ ७१ ७४ 

िुपारची सापेक्ष आर्द् ता 

प%  
४२ ४२ ४६ ४३ ४६ 

वा-याचा वेग पदकमी / 

तास  
१० १२ १३ १३ ११ 

वा-याची दिशा 
पस्चचम पस्चचम वायव् य वायव् य वायव् य 



सांरा /मोसांही वाढीची अव् था पासस ाालह  यानांतर सांरा / मोसांही बळहागेत पाीी साचीार नाही याची िक्षता घ् यावी  

हागेतील अदतरी त पाण् याचा दनचरा होईल अशी व् यव् था करावी  

डादळां ह वाढीची अव् था पासस ाालह  यानांतर डादळां ह बळहागेत पाीी साचीार नाही याची िक्षता घ् यावी  हागेतील 

अदतरी त पाण् याचा दनचरा होईल अशी व् यव् था करावी  

दचकू लागवड / पेरीी चारा दपकाची लागवड न केलेलह  या शेतक-याांनी पासस ाालह  यानांतर लदमनीत पुरेसा ालावा 

असलह  याची डारी करूपन वापसा येताच चारा दपकाची लागवड करावी   

बुल शेती  काढीीस / 

वाढीची अव् था 

काढीीस तयार असलेलह  या बुलाांची लवकरात लवकर काढीी करूपन घ् यावी  पासस 

ाालह  यानांतर नवीन लागवड केलेलह  या बुलदपकात पाीी साचीार नाही याची िक्षता घ् यावी  

हागेतील अदतरी त पाण् याचा दनचरा होईल अशी व् यव् था करावी  

णालीपाला काढीीस / 

वाढीची अव् था 

काढीीस तयार असलेलह  या णालीपाला दपकाांची लवकरात लवकर काढीी करूपन घ् यावी  

पासस ाालह  यानांतर नवीन लागवड केलेलह  या णालीपाला दपकात पाीी साचीार नाही याची 

िक्षता घ् यावी  हागेतील अदतरी त पाण् याचा दनचरा होईल अशी व् यव् था करावी  

चारा दपके लागवड / पेरीी चारा दपकाची लागवड न केलेलह  या शेतक-याांनी पासस ाालह  यानांतर लदमनीत पुरेसा ालावा 

असलह  याची डारी करूपन वापसा येताच चारा दपकाची लागवड करावी   

तृती रेशीम 

उद्योग  

 हल या लदमनीत तुती लागवड सरी पध् ितीने ड्ा पध् ित ३  ३ बुट ६  ३ बुट आदी ४  

६ अांतरावर करता येते  उतारा् या आडव् या दिशेने चर डोिून वरीलप्रमाीे लागवड करता 

येते  दकहक दसांचन व् यव् था करूपन विा साकी ५ ते ६ कोिाची दपके घेता येतात  डरीपात ज् या 

शेतात तुती लागवड करावयाची आहे  तेथे मुग / उडीि दपकाची पेरीी करता येईल व पीक 

काढीीनांतर रोपवाटीकेतील तुती रोपे पट्टा पध् ितीने लागवड करता येईल प५  ३  २ बुट 

अांतर    

पशुधन 

व् यव् थापन 

-- पुढील पाच दिवसात वािळी वारा, दवला, पावसाचा अांिाल लक्षात घेता पशुधनास पासस 

सुरूप असताना उघडयावर हाांधू दकां वा चरावयास सोडू नये   

सिर कृिी सलहला पदरका वसांतराव नाईक मराकवाडा कृिी दवद्यापीक, परणीी येथील ग्रामीी कृिी मौसम सेवा 

योलनेतील तज्ञ सदमतीच्या दशबारशीवरूपन तयार करूपन, नानाली िेशमुड कृिी सांलीवनी प्रकलह प काया लय मुांहई 

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे  


