
हवामानाचा 

इशारा 

परभणी जिल् हयाा  पढीील पाच जववाा  कााश ् वच् छ    ीाा  राहील  जिल् हयाा   ढर ा जकााणी हलाा 

् वरूपपाच् याा पावााची श या ा कह   जवना ा २९ ाप् टेंबर २०२० व जवना ा ३० ाप् टेंबर २०२० रोिी परभणी 

जिल् हयाा   ढर ा जकााणी वाव ी वारा व जविा च् याा ाडाडाटाची श या ा कह   

जपाा च  नाव अव् था ाृजि हवामान ाल् ला 

ाापूा पा   लााण , 

फढ लधारणा    

बो  ड वाीीची 

अव् था 

मााील ाा ा ील ीाा  वा ावरण, कर्द्र ा व वमट हवामान त् यााचरमामाण  पडल ल् याा 

पावाामढ   ाापूा जपाा  रोा व जाडी  चा रमाावढभारव जवाून या   कह   ाापूा जपाा  वहीयाा 

रोााच् याा  याव् थापनाााकी अोकोसिस्् टर ॉबीन  डायाफ नोाोनोकोल १० ग्रोम रमा ी १० जलटर 

पाण् याा  जमा ून पावाान  उघाड जवल् यााा फवारणी ारावी   ा च ाापूा जपाा  क  करा 

बो  ड ाड यााचा रमाावढभारव जवाून या   अाल् यााा यााच् याा  याव् थापनाााकी ाॉपर 

ऑ ाी लोरा ड २५ ग्रोम  ् टर  प् टोााया लीन २ ग्रोम रमा ी १० जलटर पाण् याा  जमा ून पावाान  

उघाड जवल् यााा फवारणी ारावी  ा यााच् याा ाोरडयाा हवामानामू   ाापूा जपाा  राशोिन 

ारणा-याा जाडी  चा (मावा,  ढड ूड , फढ लजाड) रमाावढभारव जवाून या  अाल् यााा यााच् याा 

 याव् थापनाााकी जन बो ी अार  ५ जा वा जफरमाोनील ५ ६०० जमली जा वा सिसिन टोरम 

११ ७ १६० जमली जा वा बढरमाोफें कीन २५ ४०० जमली रमा ी एार पावाान  उघाड जवल् यााा 

फवारणी ारावी  पावाान  उघाड जवल् याामढ   ाापूा जपाा ील  णा च   याव् थापन ाराव   

 ढर फा वयाा फढ टण   ढर जपाा  पान  ाढ डा णा-याा अ ीचा रमाावढभारव जवाून या   अाल् यााा यााच् याा 

 याव् थापनाााकी रमाावढभारवग्र्   पान  ाो ा ारूपन न् ट ारावी  व ५ जन बो ी अाारची 

पावाान  उघाड जवल् यााा फवारणी ारावी  पावाान  उघाड जवल् याामढ    ढर जपाा ील  णा च  

 याव् थापन ाराव   

मढा / उडीव ााीणी अव् था उजशरा प रणी ा ल ल् याा माा जपाावरील ल् ारी अ ीचा रमाावढभारव जवाून या   अाल् यााा 

यााच् याा  याव् थापनाााकी इमाम  टीन ब  कोएट ५  ४ ग्रोम जा वा सिसिन टोरम ११ ७ एााी ४ 

जमली रमा ी १० जलटर पाण् याा  जमा ून पावाान  उघाड जवल् यााा वरील जाटानाशाा ची 

कलटून पालटून फवारणी ारावी  

नानािी व शमढख ाृिी ा िीवनी रमााल्प, 

 

वा  राव ना ा मराकवाडा ाृिी जवद्यापीक, परभणी कजण भार  मौाम जवभाा  

 

 म ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 

परभणी  ाृिी हवामान ाल्ला                                                                                     म ा वार, जवना ा – २९ ०९ २०२० 

 
 

हवामान घटा 

हवामान अ वाि  

( जवना ा ३० ाप् टेंबर    ०४ ऑ टोबर , २०२०) 

जवना ा ३०/०९ ०१/१० ०२/१० ०३/१० ०४/१० 

पाऊा १२ ० १० ० ०४ ० ०० ० ०० ० 

ामाल  ापमान (अ  ा  ) ३२ ० ३२ ० ३३ ० ३४ ० ३६ ० 

जामान  ापमान (अ  ा  ) २४ ० २३ ० २३ ० २३ ० २३ ० 

ीा सिस्थ ी (कााश) 
ीाा  ीाा  ीाा  ीाा  ् वच् छ 

ााा ची ााप क्ष कर्द्र ा 

(%) 
८८ ८६ ८९ ८९ ८८ 

वढपारची ााप क्ष कर्द्र ा 

(%) 
६३ ६३ ६० ५४ ५१ 

वा-यााचा व ा (जामी / 

 ाा) 
०९ ११ ११ १२ १२ 

वा-यााची जवशा 
वाया या वाया या वाया या वाया या वाया या 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


रब् बी ज् वारी िजमनीची जनवड रब् बी ज् वारी प रणीााकी म याम    भारी, पाण् यााचा याो या जनचरा होणारी िमीन जनवडावी   

ाढयारफूल िजमनीची जनवड रब् बी भढ मूा प रणीााकी पाण् यााचा उत्  म जनचरा होणारी, हलाी    म याम, भढाभूशी  िमीन 

जनवडावी  िजमनीचा कम् ल – जवम् ल जनवदेशशा ा ६ ५    ७ ५ एवीा अाावा. भारी ाा याा 

िजमनीची जनवड ारूप नया  ाारण िजमनी  क-याा घढाण् यााााकी व जपााची ााीणी 

ारण् यााााकी रासाावायाा हो     

ा  ी वाीीची अव् था मााील ाा ा ील ीाा  वा ावरण, कर्द्र ा व काल ल् याा पावाामढ   ा  ी जपाा  

पानावरील जकपा  रोााचा रमाावढभारव जवाून या   कह  यााच् याा  याव् थापनाााकी 

पायारो लो् टर ोजबन २० डब् ल् याढिी १० ग्रोम रमा ी १० जलटर पाण् याा  जमा ून पावाान  उघाड 

जवल् यााा फवारणी ारावी  पावाान  उघाड जवल् याामढ   ा  ी बाा  ील  णा च   याव् थापन 

ाराव   ा  ी बाा   ५० ग्रोम नरास व ५० ग्रोम पालाश रमा ी काड ख मारासा वयाावी   

क बा वाीीची अव् था पावाान  उघाड जवल् याामढ   नवीन लाावड ा ल ल् याा क बा बाा  ील  णा च   याव् थापन ाराव   

र्द्ाक्ष छाटणीपूवर 

अव् था 

ा  च् याा पावाामढ   र्द्ाक्ष बाा   बालफढ टी वाील् याा अाल् यााा ााीून  याा याा   बाा   

रोानाशााची फवारणी ारावी  र्द्ाक्ष बाा   ऑ टोबर छाटणी ारणा-याा           श  ा-याा नी 

छाटणी ला बवावी   

जा ाफ  फ वाीीची 

अव् था 

पावाान  उघाड जवल् याामढ   नवीन लाावड ा ल ल् याा जा ाफ  बाा  ील  णा च   याव् थापन 

ाराव   

भािीपाला वाीीची अव् था भेंडी जपाावरील पा ीरी माशीच् याा  याव् थापनाााकी फ  रमाोपोनीन ३०  ाी ३ ५ जमली जा वा 

ऑ ाीजडम टॉन जमथा ल २५  ाी २० जमली जा वा थायााजमथॉ काम २५ डब् ल् याढिी २ ग्रोम 

रमा ी १० जलटर पाण् याा  पाण् याा  जमा ून पावाान  उघाड जवल् यााा फवारणी ारावी  पावाान  

उघाड जवल् याामढ   भािीपाला जपाा ील  णा च   याव् थापन ाराव   

फढ लश  ी वाीीची अव् था ााीणीा  याार अाल ल् याा फढ ला ची ााीणी ारूपन  याावी  पावाान  उघाड जवल् याामढ   

फढ लजपाा ील  णा च   याव् थापन ाराव   

पशढधन 

 याव् थापन 

-- लम् पी ् ाीन रोााची बाधा टा ण् यााााकी ाोव शीया िनावरा ना श  ी ील व वी रोााची ला 

टोचून  याा कजण रोारमाज ाारक्षम ा वाीवण् यााााकी वन् प ीि या षिधी, मोा ा ाोका, 

भरपूर ाढयाररमाााश याााड  लक्ष वयााव     

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

याोिन  ील  ज्ञ ाजम ीच्या जशफारशीवरूपन  याार ारूपन, नानािी व शमढख ाृिी ा िीवनी रमााल्प ाायाारलया मढ ब  

या थून रमाााकर  ारण्या  कल ली कह   

 


