
हवामानाचा 

इशारा 

हहिंगोली हिल् हयाा  ढुीील ुाच हववाा  कााश ीगा  राहील  हिल् हयाा   ढर ा हकााीी हलाा    म् याम 

स् वरूपुा् याा ुावााची श या ा कह   हिल् हयाा  हवनािंा ११ ाप् टेंबर रर रोिी  ढर ा हकााीी हविािं् याा 

ाडाडाटाची श या ा कह   हवनािंा १३ व १४ ाप् टेंबर रर २०२० हिल् हयाा   ढर ा हकााीी मढा धार ुावााची 

श या ा कह   

हुाािंच  नाव अवस् था ाृहि हवामान ाल् ला 

ाोयााबर रीन  शेंगा भरी  

अवस् था 

मराकवाडयाा  ीगा  वा ावरी, कर्द्र ा व ुावाामू   उहशरा  ुरीी ा ल ल् याा ाोयााबर रीन 

हुाावर शेंगा ारुा रोगाचा प्रावढभारव हवाून या   कह  याा् याा  यावस् थाुनाााकी ट  याढाोनोलोल 

१०  ाल् फर ६५ (ािंयाढ   बर रढरशीनाशा  ५०० ग्रोम हािं वा ट  याढाोनोलोल २५ ९ २५० हमली 

प्र ी एार ुावाान  उघाड हवल् यााा फवारीी ारावी  कव याा ा वाटल् यााा वहा हववाािंनी 

ुर  एावा फवारीी ारावी  उहशरा  ुरीी ा ल ल् याा ाोयााबर रीन हुाावरील  िंबर रावूवरील ुान  

वाीारी अ ी व उिंट अ ीचा प्रावढभारव हवाून कल् यााा याा् याा  यावस् थाुनाााकी 

इिंडो लाााबर रर १५ ८ ७ हमली हािं वा फल् याढबर र  डामाडिंड ३९ ३५ ३ हमली हािं वा इमाम  टीन 

बर र  लोएट १ ९ ९ हमली प्र ी १० हलटर ुाण् याा  हमा ून ुावाान  उघाड हवल् यााा फवारीी 

ारावी  

वरीु ज् वारी वाी  भरी  

अवस् था  

वरीु ज् वारी हुाावरील ाीाा ील अ ीचा प्रावढभारव हवाून या   अाल् यााा याा् याा 

 यावस् थाुनाााकी ५ हनिंबर रो ी अाारची फवारीी ारावी हािं वा मोलाहथऑन ५ भढाटी प्र ी 

ह  टरी २० हालो प्रमाी  धढर ीी ारावी हािं वा मोलाहथऑन ५० १० हमली प्र ी १० हलटर 

ुाण् याा  हमा ून ुावाान  उघाड हवल् यााा फवारीी ारावी  

बर रािरी -   

ऊा  वाीीची अवस् था ऊा हुाावर राशोिन ारीा-याा हाडी िंचा (ुािंीरी माशी, ु ााो ी  प्रावढभारव हवाून या   कह  

याा् याा  यावस् थाुनाााकी  लोरुायारीफ ा २० ३० हमली प्र ी १० हलटर ुाण् याा  हमा ून 

ुावाान  उघाड हवल् यााा फवारीी ारावी  

नानािी व शमढव ाृिी ािंिीवनी प्राल्ु, 

 

ड  िुंिाबर रराव व शमढव ाृिी हवद्याुीक, ुरभीी भार  मौाम हवभाग  

 

डम ल - mahapocra@gmail.com, gkmparbhani@yahoo.com 
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ामाल  ाुमान (अिं ा    ३४ ० ३५ ० ३३ ० ३३ ० ३४ ० 
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ह व ािं व वाीीची 

अवस् था 

ह व हुाा  ािं वमाशीचा प्रावढभारव हवाून या   कह  याा् याा  यावस् थाुनाााकी १५ हववाािंच्या 

अिं रान  स्िनालफ ा २५  २० हम ली  हािं वा डायाहमथोएट ३०  १० हम ली  प्रह  १० हलटर 

ुाण् याा  हमा ून चािंगल्या विारच  स्िाराह ुावाान  उघाड हवल् यााा कलटढन-ुालटून 

फवारीी ारावी, उघड  ुड ल ल  ािं व मा ीन  लााून घ्याव    (ह व हुाावर ाें र्द्ीया 

हाटानाशा मिंड ा फे ल बर रल  ल म नाल् याामढ   हववयााुीक हशफारशी  ािंशोधनाच  

हनष् ािर हवल  कह   . ह व हुाा  मोग् न हशयाम ाल् फ टची ाम र ा हवाून या   कह   याा् याा 

 यावस् थाुनाााकी ० २ (२० ग्रोम प्र ी१० हलटर ुाीी  मोग् न हशयाम ाल् फ टची ुावाान  उघाड 

हवल् यााा फवारीी ारावी  

ािंत्रा /मोािंबर री फ वाीीची 

अवस् था 

हलिं बर रढवगीया हुाािं  ाो ी हाडी िंचा प्रावढभारव हवाून या   कह  याा् याा  यावस् थाुनाााकी 

डायााोफ ल १८ ५ २ हमली हािं वा प्रोुरगाडट २० १ हमली हािं वा इहथऑन २० २ हमली 

हािं वा हवर्द्ा या गिंधा ३ ग्रोम प्र ी हलटर ुाण् याा  हमा ून ुावाान  उघाड हवल् यााा फवारीी 

ारावी  कव याा ा अाल् यााा वढारी फवारीी १५ हववाािं् याा अिं रान  ारावी  ािंत्रा / मोािंबर री 

फ बर राग   राशोिन ारीार  ु िंग याािं् याा  यावस् थाुनाााकी वाली ुडल ली फ   गो ा 

ारूपन नष् ट ारावी   ाायािंाा ी बर राग   ाडूहनिंबर राचा ुाला व श ीा् याा गौ-याा याािंचा धढर ारावा 

 ा च हविारी अहमि (१०० हमली फ ाचा रा  १०० ग्रोम गढ   १०० हमली म लो थीऑन 

हाटानाशा व ९०० हमली ुाीी हमा ून  ुारट  ो िंडा् याा ड  यााम् या  टााून बर राग म् या  

लटाून क वाव     ा च फोर ट १० १० ग्रोम ाढ ी ाुडयााम् या  ढुडी बर रािंधून प्रत् या ा लाडावर 

लावाव    िुंधरा हववाा् याा अिं रान  हुश याा बर रवला याा   मृगबर रहार ािंत्रा मोािंबर री फ बर राग   

फ वाीीााकी ००:००:५० १५ ग्रोम प्र ी हलटर ुाण् याा  हमा ून ुावाान  उघाड हवल् यााा 

फवारीी ारावी  

डाह िं बर र फ  वाीीची 

अवस् था 

ा् यााच  ीगा  वा ावरी, कर्द्र ा व ुावाामढ   डाह िं बर र फ हुाा    ल् याा रोगाचा प्रावढभारव 

वाीण् यााची श या ा कह   याा् याा  यावस् थाुनाााकी रोगनाशााची फवारीी ारावी  डाह िं बर र 

बर राग   १ बर रोरडो ा हम्रणीाची फवारीी ारावी  बर राग  ील फढ टव  ााीाव   

हचाू वाीीची अवस् था  हचाढ  बर राग  ील  ीािंच   यावस् थाुन ाराव   

फढ ल श  ी  वाीीची/ााीीी 

अवस् था  

फढ लहुाा   ीािंच   यावस् थाुन ाराव  व ााीीीा  याार अाल ल् याा फढ लािंची ााीीी 

टप् यााटप् याान  ारावी व प्र वारी ारूपन बर रािार  ुक   ुाकवावी  

भािीुाला वाीीची/ााीीी 

अवस् था  

भेंडी हुाावरील फ ुोवरीारी अ ीचा प्रावढभारव हवाढन कल् यााा याा् याा  यावस् थाुनाााकी 

 लोरो  टर ाहनलीप्रोल १८ ५ २ ५ हमली हािं वा फ नप्रो ोुथ्रीन १५  ुायारीप्र  लीफ न ५ १० 

हमली हािं वा  स्िन लफ ा २५ २० हमली प्र ी १० हलटर ुाण् याा  ुाण् याा  हमा ून ुावाान  

उघाड हवल् यााा फवारीी ारावी  भािीुाला हुाा ील  ीािंच   यावस् थाुन ाराव  व 

ााीीीा  याार अाल ल् याा भािीुाला हुाािंची ााीीी टप् यााटप् याान  ारावी व प्र वारी ारूपन 

बर रािार  ुक   ुाकवावी  

चारा हुा  वाीीची अवस् था चारा हुाा ील  ीािंच   यावस् थाुन ाराव   

 ढ ी र शीम 

उवयाोग 

--  ढ ी लागवड ा ल् याानिं र  ीन महह याान  र शीमहाटा ािंगोुन ार ा या     ुहहल् याा विार  २ 

हुा   र वढा-याा विारुााून ५    ६ हुा  प्र ी विी हनघ ा   एा एार  ढ ी बर राग ुााून विार  

प्र ी ुीा २५० अिंडीुूि    ३०० अिंडीुूि प्रमाी  २ स्ििं टल / ुीा र शीम ाोिाच  उत् ु ावन 

हम     रूपुया  २५०    ३०० प्र ी हालो भाव हम ाला  री एारी ६ हुााच  रूपुया  ३ लावा  ुक्षा 

िास्   उत् ु  न हम     

ावर ाृहि ाल् ला ुहत्राा ड  िुंिाबर रराव व शमढव ाृहि हवद्याुीक, ुरभीी या थील ग्रामीी ाृहि मौाम ा वा याोिन  ील  ज्ञ ाहम ी् याा 

हशफारशीवरूपन  याार ारूपन प्राारर  ारण् याा  कली अाून नानािी व वमढव ाृिी ािंिीवनी प्राल्ु ाायाारलया मढिंबर रड या थून 

प्राारर  ारण्या  कल ली कह   

 


