
हवामानाचा 

इशारा 

परभणी जिल् हयाा  पढीील पाच जववाा  कााश ीाा  राहील  जिल् हयाा   ढर ा जकााणी हलाा    म् याम 

स् वरूपपा् याा पावााची श या ा कह   

जपााांच  नाव अवस् था ाृजि हवामान ाल् ला 

ाोयााबीन  ााीणीपूवव 

अवस् था  

मााील ककवडयाा  झाल ल् याा पावाामढ   ाोयााबीन जपाा  पाणी ााचल  अाल् यााा    श  ा 

बाह र ााीून वयााव , जपाा ील पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  पढीील वि  

श  ा-यााांना घरच  ाोयााबीन जबयााण  वापरायाच  अाल् यााा, श  ा-यााांनी कपल् याा पढर   

लााणा-याा ाोयााबीन प रणीक्ष त्रावरील (५    ६ ाढांक  प्र ी ह  टर  भ ा याढ   झाड  ााीून   वी  

क्ष त्र ाापणीपूव  ८    १० जववा बढरशीनाशा उवा  ााबेन् डाजझम ५० डब् ल् याढपी २५ गॅ्रम प्र ी 

१० जलटर पाण् याा  जमा ून पावाान  उघाड जवल् यााा फवारणी ारावी व   वी  क्ष त्र व ा   

म णी, वा वण  व हा ान  म णी ारूपन िढट् याा पो यााम् या  ाढरजक्ष  ाोरडयाा जकााणी 

ााकवूण क वाव      

खरीप ज् वारी वाण  भरण  

अवस् था  

मााील ककवडयाा  झाल ल् याा पावाामढ   खरीप ज् वारी जपाा  पाणी ााचल  अाल् यााा    

श  ा बाह र ााीून वयााव , जपाा ील पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  खरीप 

ज् वारी जपाावरील ाणाा ील अ ीचा प्रावढभावव जवाून या   अाल् यााा याा् याा 

 यावस् थापनाााकी ५ जनांबो ी अाावची फवारणी ारावी जाां वा मॅलाजथऑन ५ भढाटी प्र ी 

ह  टरी २० जालो प्रमाण  धढर णी ारावी जाां वा मॅलाजथऑन ५० १० जमली प्र ी १० जलटर 

पाण् याा  जमा ून पावाान  उघाड जवल् यााा फवारणी ारावी   

बािरी वाण  भरण  

अवस् था 

मााील ककवडयाा  झाल ल् याा पावाामढ   बािरी जपाा  पाणी ााचल  अाल् यााा    श  ा 

बाह र ााीून वयााव , जपाा ील पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  

उा वाीीची अवस् था मााील ककवडयाा  झाल ल् याा पावाामढ    ा जपाा  पाणी ााचल  अाल् यााा    श  ा 

बाह र ााीून वयााव , जपाा ील पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी   ा जपाावर 

राशोिन ारणा-याा जाडी ांचा (पाांीरी माशी, पााो ी  प्रावढभावव जवाून या   कह  याा् याा 

नानािी व शमढख ाृिी ाांिीवनी प्राल्प, 

 

वाां राव ना ा मराकवाडा ाृिी जवद्यापीक, परभणी कजण भार  मौाम जवभाा  

 

 म ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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 यावस् थापनाााकी  लोरपायारीफ ा २० ३० जमली प्र ी १० जलटर पाण् याा  जमा ून पावाान  

उघाड जवल् यााा फवारणी ारावी   

ह व ाां व वाीीची 

अवस् था 

मााील ककवडयाा  झाल ल् याा पावाामढ   ह व जपाा  पाणी ााचल  अाल् यााा    श  ा 

बाह र ााीून वयााव , जपाा ील पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  ह व जपाा  

ाां वमाशीचा प्रावढभावव जवाून या   कह  याा् याा  यावस् थापनाााकी १५ जववााांच्या अां रान  

स्िनालफ ा २५  २० जम ली  जाां वा डायाजमथोएट ३०  १० जम ली  प्रज  १० जलटर पाण् याा  

जमा ून चाांाल्या विावच  स्िाराह पावाान  उघाड जवल् यााा कलटढन-पालटून फवारणी 

ारावी, उघड  पड ल ल  ाां व मा ीन  झााून घ्याव    (ह व जपाावर ाें र्द्ीया जाटानाशा 

मांड ा फे ल बल  ल म नाल् याामढ   जववयाापीक जशफारशी  ाांशोधनाच  जन ािव जवल  

कह      

ाांत्रा /मोाांबी फ वाीीची 

अवस् था  

मााील ककवडयाा  झाल ल् याा पावाामढ   ाांत्रा / मोाांबी फ बाा   पाणी ााचल  अाल् यााा 

   श  ा बाह र ााीून वयााव , बाा  ील पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  ाांत्रा / 

मोाांबी फ बाा   राशोिन ारणार  प ांा यााां् याा  यावस् थापनाााकी खाली पडल ली फ   

ाो ा ारूपन न ट ारावी   ाायाांाा ी बाा   ाडूजनांबाचा पाला व श णा् याा ाौ-याा यााांचा धढर 

ारावा  ा च जविारी अजमि (१०० जमली फ ाचा रा  १०० गॅ्रम ाढ   १० जमली म लॅथीऑन 

जाटानाशा व ९०० जमली पाणी जमा ून  पारट  ो ांडा् याा डब् ब् यााम् या  टााून बाा म् या  

लटाून क वाव     ा च फोर ट १० १० गॅ्रम ाढ ी ापडयााम् या  पढडी बाांधून प्र या ा झाडावर 

लावाव    पांधरा जववाा् याा अां रान  जपश याा बवला याा   जलां बढवा या जपााां  ाो ी जाडी ांचा 

प्रावढभावव जवाून या   कह  याा् याा  यावस् थापनाााकी डायााोफ ल १८ ५ २ जमली जाां वा 

प्रोपराा ट २० १ जमली जाां वा इजथऑन २० २ जमली जाां वा जवर्द्ा या ाांधा ३ गॅ्रम प्र ी जलटर 

पाण् याा  जमा ून पावाान  उघाड जवल् यााा फवारणी ारावी  कव याा ा अाल् यााा वढारी 

फवारणी १५ जववााां् याा अां रान  ारावी  

डाज ां ब फ  वाीीची 

अवस् था  

मााील ककवडयाा  झाल ल् याा पावाामढ   डाज ां ब फ बाा   पाणी ााचल  अाल् यााा    

श  ा बाह र ााीून वयााव , बाा  ील पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  ा् यााच  

ीाा  वा ावरण, कर्द्व ा व पावाामढ   डाज ां ब फ जपाा    ल् याा रोााचा प्रावढभावव 

वाीण् यााची श या ा कह   याा् याा  यावस् थापनाााकी रोानाशााची फवारणी ारावी  डाज ां ब 

बाा   १ बोरडॅ ा जम्रणणाची पावाान  उघाड जवल् यााा फवारणी ारावी  बाा  ील फढ टव  

ााीाव         

जचाू वाीीची अवस् था  मााील ककवडयाा  झाल ल् याा पावाामढ   जचाू फ बाा   पाणी ााचल  अाल् यााा    श  ा 

बाह र ााीून वयााव , बाा  ील पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  

फढ ल श  ी  वाीीची अवस् था  मााील ककवडयाा  झाल ल् याा पावाामढ   फढ लजपाा  पाणी ााचल  अाल् यााा    श  ा बाह र 

ााीून वयााव , जपाा ील पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  

भािीपाला वाीीची / ााीणी 

अवस् था  

मााील ककवडयाा  झाल ल् याा पावाामढ   भािीपाला जपाा  पाणी ााचल  अाल् यााा    

श  ा बाह र ााीून वयााव , जपाा ील पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  ााीणीा 

 याार अाल ल् याा भािीपाला जपााची ााीणी ारूपन  याावी   

चारा जपा  वाीीची अवस् था मााील ककवडयाा  झाल ल् याा पावाामढ   चारा जपाा  पाणी ााचल  अाल् यााा    श  ा 

बाह र ााीून वयााव , जपाा ील पाण् यााचा जनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  

 ृ ी र शीम 

उद्योा  

 र शीम जाटाा् याा १०० अांडीपूिाााकी ४० प् ल स् टीा न टक ीाा (चांर्द्ीाा  ाोि ारण् यााााकी 

लाा ा   पररप व प्रौी र शीम जाटा चांजर्द्ा वर ५० जाटा प्र ी चौरा फढ ट प्रमाण  ाोि 

ारण् यााााकी ाोडाव    वाटी झाल् यााा वोन जाटा जम ून एा ाोि  हणि  डबल ाोि 

होण् यााच  प्रमाण वाी    पोचट ाोि, डााा ल ल  ाोि जाां वा म ल् ट ड ाोि होण् यााच  प्रमाण 

वाी  ,    हा जाटााांची वाटी हो ा ाामा नया    यााचबरोबर न टक ीा ् याा वरील व खालील बािूा 

न् याढि प पर जाां वा जन ी नायाल न िा ी क्  ावन  हणून वापरावी  हणि  िास्  ीचा धााा 

वायाा िाणार नाही   

ावर ाृिी ाल्ला पजत्राा वाां राव ना ा मराकवाडा ाृिी जवद्यापीक, परभणी या थील ग्रामीण ाृिी मौाम ा वा 

याोिन  ील  ज्ञ ाजम ीच्या जशफारशीवरूपन  याार ारूपन, नानािी व शमढख ाृिी ाांिीवनी प्राल्प ाायाावलया मढांब  

या थून प्राारर  ारण्या  कल ली कह   


