
हवामानाचा 

इशारा 

परभणी जिल् हयाा  पढीील पाच जववाा  कााश ीाा  राुनन हलाा    म् याम ् वरूपपा् याा पावााची श या ा 

कह . जवश ष : जवनाांा ३० िढन २०२० रोिी मराठवाडयाा  ावव जिल् हयाा   ढर ा जठााणी वाव ी वा-याााह 

भारी ् वरूपपा् याा पावााची श या ा कह . मराठवाडयाा  ् याा भााा  प रणीयाो या पासा ााला ना ल पपरभणी 

जिल् हा : ाांााड ड, पढणाव)  या थ  प रणीची घाई ारूप नया . 

जपााांच  नाव अव् था ाृजष हवामान ाल् ला 

ाापूा वाीीची / 

लाावड अव् था 

व   वर लाावड ा ल ल् याा ाापूा जपाा  हलाी ाो पणी ारावी. पासा ााल ल् याा जठााणी 

प रणी ा ल ल् याा जपाा  पाणी ााचणार नाही यााची वषता ा  याावी. जपाा ील अज री   

पाण् यााचा जनचरा होईल अशी  याव् था ारावी. लाावड न ााल ल् याा जठााणी ाापूा जपााची 

लाावड १५ िढलैपयंा  ार ा या   . बीटी ापाशीम् या  ाापूा त  ूर प६ : १ जाां वा ८ : २ जाां वा १० 

: २), ाापूा त ाोयााबीन प१ : १), ाापूा त मढा प१ : २), ाापूा त उडीव प१ : १) ही कां रपीा 

प् व ी घ  ल् यााा यायाव शीर ठर  . 

ाोयााबीन प रणी प रणीयाो या पासा ााल ल् याा जठााणी िजमनी  पढर ाा ालावा अाल् यााची डारी ी ारूपन 

जबिप्रक्रीयाा ारूपन ाोयााबीन जपााची प रणी ारावी. 

 ढर वाीीची / प रणी 

अव् था 

व   वर प रणी ा ल ल् याा  ढर जपाा  हलाी ाो पणी ारावी. पासा ााल ल् याा जठााणी प रणी 

ा ल ल् याा जपाा  पाणी ााचणार नाही यााची वषता ा  याावी. जपाा ील अज री   पाण् यााचा 

जनचरा होईल अशी  याव् था ारावी.  ढर जपााची लाावड / प रणी १५ िढलैपयंा  ार ा या   . 

 ढरीच  उत् पावन वाीजवण् यााााठी  ा च िजमनीची उत् पावा ा राडण् यााााठी  ढर त बािरी प१ : 

२ जाां वा २ : ४),  ढर त ् वारी प३ : ३ जाां वा २ : ४),  ढर त ाापूा प१ : ६ जाां वा १ : ८) कजण  ढर 

त ाोयााबीन / मढा / उडीव प१ : २ जाां वा  २ : ४) अा  ा ीच  प्रमाण ठ वून यायाव शीर 

कां रपीा प् व ीचा वापर ा ल् यााा अज ा यायावा हो ो. 

मढा / उडीव वाीीची / प रणी 

अव् था 

व   वर प रणी ा ल ल् याा मढा / उडीव जपाा  हलाी ाो पणी ारावी. पासा ााल ल् याा 

जठााणी प रणी ा ल ल् याा जपाा  पाणी ााचणार नाही यााची वषता ा  याावी. जपाा ील 

अज री   पाण् यााचा जनचरा होईल अशी  याव् था ारावी. मढा / उडीव प रणी ०७ िढलैपयंा  

नानािी व शमढड ाृषी ाांिीवनी प्राल्प, 

 

वाां राव नाईा मराठवाडा ाृषी जवद्यापीठ, परभणी कजण भार  मौाम जवभाा  

 

ईम ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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हवामान अांवाि  

पजवनाांा ०१    ०५ िढलै, २०२०) 

जवनाांा ०१/०७ ०२/०७ ०३/०७ ०४/०७ ०५/०७ 

पासा २०.० १२.० १७.० ३४.० ११.० 

ामाल  ापमान पअां.ा .) ३३.० ३४.० ३४.० ३२.० ३२.० 

जामान  ापमान पअां.ा .) २४.० २३.० २३.० २३.० २४.० 

ीा स््थ ी पकााश) 

ीाा  ीाा  ीाा  ीाा  ीाा  

ााा ची ााप षता कर्द्व ा 

प%) 
९० ८८ ८६ ८८ ८९ 

वढपारची ााप षता कर्द्व ा 

प%) 
६१ ५८ ५७ ७० ७९ 

वा-यााचा व ा पजामी / 

 ाा) 
०८ १५ २० १५ १७ 
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ार ा या   . कां रपीा म् हणून मढा / उडीव याा जपााांना जवश ष महत् व प्रा्   कह     याा जपााां् याा 

ाालाव ीमढ  , ह  वोन् हीही जपा   ढर, ् वारी, ापाशी  कां रपीा म् हणून घ  ा या  ा . 

भढईमूा वाीीची / प रणी 

अव् था 

व   वर प रणी ा ल ल् याा भढईमूा जपाा  हलाी ाो पणी ारावी. पासा ााल ल् याा जठााणी 

प रणी ा ल ल् याा जपाा  पाणी ााचणार नाही यााची वषता ा  याावी. जपाा ील अज री   

पाण् यााचा जनचरा होईल अशी  याव् था ारावी. भढईमूा जपााची प रणी ०७ िढलैपयंा  ार ा या   . 

भढईमूाापााून अप जषता  उत् पन् न जम ण् यााची शाच व ी नाल् यााा भूईमढा त  ी  प६ : २), 

भूईमढा त ाढयावयूल प६ : २), भढईमूा त ाापूा प२ : १), भढईमूा त  ढर प६ : २) याा प्रमाणा  प रणी 

ारूपन वोन् ही जपााांच  अज ा उत् पावन जम   . 

माा वाीीची / प रणी 

अव् था 

व   वर प रणी ा ल ल् याा माा जपाा  हलाी ाो पणी ारावी. पासा ााल ल् याा जठााणी 

प रणी ा ल ल् याा जपाा  पाणी ााचणार नाही यााची वषता ा  याावी. जपाा ील अज री   

पाण् यााचा जनचरा होईल अशी  याव् था ारावी. माा जपााची प रणी १५ िढलैपयंा  ार ा या   . 

माा याा जपााच  उत् पावन वाीजवण् यााााठी कां रपीा महत् वाच  कह . कां रजपााााठी 

ाड ान् या  पउडीव, मढा, चव ी),   लजबयाा पभढईमूा, ाोयााबीन), भािीपाला पम थी, ाोबी, 

ाोजथांबीर, पाला) इत् याावी जपााांची लाावड ारावी.   

ा  ी लाावड / 

वाीीची अव् था 

पासा ााल ल् याा जठााणी ा  ी य बाा   पाणी ााचणार नाही यााची वषता ा  याावी. बाा  ील 

अज री   पाण् यााचा जनचरा होईल अशी  याव् था ारावी. पासा ााल ल् याा जठााणी नवीन 

ा  ी जपााची लाावड ारावयााची अाल् यााा ारण् यााा हरा  नाही. 

कांबा लाावड / 

वाीीची अव् था 

पासा ााल ल् याा जठााणी कांबा य बाा   पाणी ााचणार नाही यााची वषता ा  याावी. बाा  ील 

अज री   पाण् यााचा जनचरा होईल अशी  याव् था ारावी. पासा ााल ल् याा जठााणी नवीन 

कांबा य जपााची लाावड ारावयााची अाल् यााा ारण् यााा हरा  नाही. 

र्द्ाषता लाावड / 

वाीीची अव् था 

पासा ााल ल् याा जठााणी र्द्ाषता य बाा   पाणी ााचणार नाही यााची वषता ा  याावी. बाा  ील 

अज री   पाण् यााचा जनचरा होईल अशी  याव् था ारावी. र्द्ाषता बाा  ील बालयढ टी ााीा याा . 

जा ाय  लाावड / 

वाीीची अव् था 

पासा ााल ल् याा जठााणी जा ाय  बाा   पाणी ााचणार नाही यााची वषता ा  याावी. बाा  ील 

अज री   पाण् यााचा जनचरा होईल अशी  याव् था ारावी. पासा ााल ल् याा जठााणी नवीन 

जा ाय  य जपााची लाावड ारावयााची अाल् यााा ारण् यााा हरा  नाही. 

भािीपाला रोप अव् था रोपवाटीा   ाावी वाययाावर लाावड ा ल ल् याा रोपा ील  णाांच   याव् थापन ाराव . पासा 

ााल ल् याा जठााणी भािीपाला जपाा  पाणी ााचणार नाही यााची वषता ा  याावी. जपाा ील 

अज री   पाण् यााचा जनचरा होईल अशी  याव् था ारावी. 

यढ लश  ी वाीीची अव् था यढ लजपाा ील  णाांच   याव् थापन ाराव . पासा ााल ल् याा जठााणी यढ लजपाा  पाणी 

ााचणार नाही यााची वषता ा  याावी. जपाा ील अज री   पाण् यााचा जनचरा होईल अशी  याव् था 

ारावी. 

पशढ न 

 याव् थापन 

-- पावाा ा ाढरूप ााल् याामढ   िनावराांवरील उ ण  चा  ाण ामी ााला कह . त् याामढ   जवश ष : 

म् हशीम् या  मािाची लषताण  जवा ा  जाां वा नाही याााड  लषता ठ वाव . िनावराम् या  मािाची 

लषताण  जवाून कल् यााा चाांाल् याा प्र ी् याा व शी ाोवांश व ूाडून ाृजरी म र  नान  भरवून 

घ  ल् यााा चाांाल् याा व शी ाोवांश प्रिा ीच  ाांव वन ार ा या ईल. िर िनावर  मािाची लषताण  

वाडव  ना ील  र त् यााची प्रिनन  पााणी  ञ प पशढवैवयााााडून ारूपन कथीा नढााान 

टा ाव . 

ावर ाृषी ाल्ला पजरी ाा वाां राव नाईा मराठवाडा ाृषी जवद्यापीठ, परभणी या थील ग्रामीण ाृषी मौाम ा वा 

याोिन  ील  ञ प ाजम ीच्या जशयारशीवरूपन  याार ारूपन, नानािी व शमढड ाृषी ाांिीवनी प्राल्प ाायाावलया मढांबई 

या थून प्राारर  ारण्या  कल ली कह . 

 


