
हवामानाचा 

इशारा 

हहिंगोली हिल् हयाा  पुढील पाच हिवसा  आकाश ढगाळ राहून हिनािंक १० व ११ ऑक् टोबर २०२० रोिी  ुरळक 

हिकाणी हलक् याा  वरूपपा् याा पावसाची शक् या ा आह.  हिनािंक ०९ ऑक् टोबर २०२० रोिी हहिंगोली हिल् हयाा  

 ुरळक हिकाणी वािळी वारा व हविािं् याा कडकडाटाची शक् या ा आह.  मरािवाडयाा  हिनािंक ०७  . ०९ 

ऑक् टोबर २०२० याा कालावधी  कोरडयाा हवामानाची शक् या ा ससल् याामुळ.  काढणीस  याार ससल. ल् याा 

सोयााबीन हपकाची काढणी करूपन सुरहि  हिकाणी सािवणूक करावी  

हपकािंच. नाव सव था कृहि हवामान सल् ला 

कापूस पा . लागण., 

फुलधारणा  . 

बो िंड वाढीची 

सव था  

कापूस हपका  िहीयाा रोगा् याा  याव थापनासािी सोकोसिस् टर ॉबीन  डायाफ. नोकोनोकोल १० 

ग्रोम प्र ी १० हलटर पाण् याा  हमसळून पावसान. ाडाड हिल् याास फवारणी करावी   स.च कापूस 

हपका  आिं ररक बो िंड सड यााचा प्रािुर्ााव हिसून या.  ससल् याास याा् याा  याव थापनासािी 

कॉपर ऑक् सीक् लोरा ड २५ ग्रोम   टर . प् टोसायाक् लीन २ ग्रोम प्र ी १० हलटर पाण् याा  हमसळून 

पावसान. ाडाड हिल् याास फवारणी करावी  स याा् याा कोरडयाा हवामानामूळ.  कापूस हपका  

रसशोिन करणा-याा हकडी िंचा (मावा,  ुड ूड., फुलहकड) प्रािुर्ााव हिसून या. ससल् याास याा् याा 

 याव थापनासािी हनिंबोळी सका  ५ हकिं वा हफप्रोनील ५ ६०० हमली हकिं वा सिसिन.टोरम 

११ ७ १६० हमली हकिं वा बुप्रोफें कीन २५ ४०० हमली प्र ी एकर पावसान. ाडाड हिल् याास 

फवारणी करावी   

 ुर फािंियाा फुटण.  ुर हपका  पान. गुिंडाळणा-याा सळीचा प्रािुर्ााव हिसून या.  ससल् याास याा् याा 

 याव थापनासािी प्रािुर्ाावग्र   पान. गोळा करूपन न् ट करावी  व ५ हनिंबोळी सकााची 

पावसान. ाडाड हिल् याास फवारणी करावी   

रब् बी ज् वारी वाणािंची हनवड रब् बी ज् वारी प.रणीसािी परर्णी सुपर मो ी (एसपी ही-२४०७), परर्णी मो ी (एसपी ही-

१४११), परर्णी ज् याो ी (एसपी ही-१५९५/एसपी ही-१८), मालिािंडी (एम ३५–१) इत् याािी 

वाणािंपैकी एका वाणाची हनवड करावी   

सुयााफूल वाणािंची हनवड सुयााफूल हपका् याा प.रणीसािी एसएस– २०३८, मॉडना, एलएस-८, एलएसएफएच–१७१, 

एलएसएफएच-३५ इत् याािी वाणािंपैकी एका वाणाची हनवड करावी    

नानािी ि.शमुख कृिी सिंिीवनी प्रकल्प, 

 

वसिं राव ना क मरािवाडा कृिी हवद्यापीि, परर्णी र्ार  मौसम हवर्ाग  

 

 म.ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@yahoo.com 
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हवामान डटक 

हवामान सिंिाि  

(हिनािंक ०७  . ११ ऑक् टोबर, २०२०) 

हिनािंक ०७/१० ०८/१० ०९/१० १०/१० ११/१० 

पाऊस (हममी) ०० ० ०० ० ०० ० १५ ० ०३ ० 

कमाल  ापमान 

(सिं स. ) 
३५ ० ३४ ० ३३ ० ३५ ० ३४ ० 

हकमान  ापमान 

(सिं स. ) 
२२ ० २३ ० २४ ० २५ ० २४ ० 

ढग सिसथ ी 

(आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची 

साप.ि आर्द्ा ा 

(%) 
६५ ६३ ७१ ८८ ९३ 

िुपारची साप.ि 

आर्द्ा ा (%) 
३५ ३६ ५१ ५६ ६४ 

वा-यााचा व.ग 

(हकमी /  ास) 
०९ ०६ ०८ ०४ ०४ 

वा-यााची हिशा 
वाया या  शान् या पूवा  शान् या िहिण 
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रब् बी रु् मूग वाणािंची हनवड रब् बी रु् मूग प.रणीसािी एसबी-११, ि.एल-२४, एलिीएन-२, टीस.िी-२४ इत् याािी वाणािंपैकी 

एका वाणाची हनवड करावी   

र्द्ाि छाटणीपूवा 

सव था 

र्द्ाि बाग.  ऑक् टोबर छाटणीची पूवा  याारी करावी   

क. ळी वाढीची सव था क. ळी बाग. ील  णािंच.  याव थापन कराव.  क. ळी बाग.  ५० ग्रोम नत्र व ५० ग्रोम पालाश प्र ी 

काड ख मात्रा हिली नसल् याास ियाावी   

आिंबा वाढीची सव था आिंबा बाग. ील  णािंच.  याव थापन कराव.  

हस ाफळ फळवाढीची 

सव था 

हस ाफळ बाग. ील  णािंच.  याव थापन कराव.  

र्ािीपाला वाढीची सव था  कािंिा हपकावरील करपा रोगा् याा  याव थापनासािी ट.बुकोनोकोल २५ ९  सी १०हमली प्र ी 

१० हलटर पाण् याा  हमसळून पावसान. ाडाा हिल् याास फवारणी करावी  र्ेंडी हपकावरील 

पािंढरी माशी् याा  याव थापनासािी फ. न् प्रोपोनीन ३०  सी ३ ५ हमली हकिं वा ऑक् सीहडम.टॉन 

हमथा ल २५  सी २० हमली हकिं वा थायााहमथॉक् काम २५ डब् ल् युािी २ ग्रोम प्र ी १० हलटर 

पाण् याा  पाण् याा  हमसळून पावसान. ाडाड हिल् याास फवारणी करावी   

फुलश. ी वाढीची सव था  काढणीस  याार ससल. ल् याा फुलािंची काढणी करूपन  याावी  पावसान. ाडाड हिल् याामुळ.  

फुलहपका ील  णािंच.  याव थापन कराव.  

पशुधन 

 याव थापन 

-- मुबलक पाऊस व त् याामुळ.  वाढणार.  बाहयापररिीवी (ऊवा, हपसवा, गोचीड व चावणा-याा 

हकटकवगीया माशा) याािंचा प्रािुर्ााव पशुधनास त्र   कर  आह.  ् हणून पशुपालकािंनी याा 

कालावधीम या. ५ हनिंबोळी सका  हकिं वा वन  ीिन् या हकटकनाशक (कडूहनिंब .ल १५ हमली  

कारिंि  .ल १५ हमली  २ ग्रोम मऊ साबण  १ हलटर पाणी) ह. र्द्ावण आिवडयाा् याा सिं रान. 

पशुधनावर, गोियााम या., सर्ोव ाली ससल.ल.  पाण् यााच. डबक.  / खाच खळग./ नाली व 

श.णा् याा हढगा-याावर ी फवाराव.  ह. वन  ीिन् या हकटकनाशक हकटकरोधक व हकटक/ 

गोचीडािंच. हिवनचक्र  ोडून त् याािंची सिंय याा डटवण् याासािी मि  कर .    

सिर कृहि सल् ला पहत्रका डॉ पिंिाबराव ि.शमुख कृहि हवद्यापीि, परर्णी या.थील ग्रामीण कृहि मौसम स.वा याोिन. ील  ज्ञ सहम ी् याा 

हशफारशीवरूपन  याार करूपन प्रसारर  करण् याा  आली ससून नानािी ि.खमुख कृिी सिंिीवनी प्रकल्प कायााालया मुिंब  या.थून 

प्रसारर  करण्या  आल.ली आह.  


