
हवामानाचा 

इशारा 

नाांदेड जिल् हयाा  पुढील पाच जदवसा  आकाश ढगाळ राहून जदनाांक १० व ११ ऑक् टोबर २०२० रोिी  ुरळक 

जिकाणी हलक् याा  वरूपपा् याा पावसाची शक् या ा आहे  जदनाांक ०९ ऑक् टोबर २०२० रोिी नाांदेड जिल् हयाा   ुरळक 

जिकाणी वादळी वारा व जविाां् याा कडकडाटाची शक् या ा आहे  मरािवाडयाा  जदनाांक ०७  े ०९ ऑक् टोबर २०२० 

याा कालावधी  कोरडयाा हवामानाची शक् या ा ससल् याामुळे काढणीस  याार ससलेल् याा सोयााबीन जपकाची 

काढणी करूपन सुरजि  जिकाणी सािवणूक करावी  

जपकाांचे नाव सव था कृजि हवामान सल् ला 

कापूस पा े लागणे, 

फुलधारणा  े 

बो ांड वाढीची 

सव था  

कापूस जपका  दहीयाा रोगा् याा  याव थापनासािी सोकोसिस् टर ॉबीन  डायाफेनोकोनोकोल १० 

ग्रोम प्र ी १० जलटर पाण् याा  जमसळून पावसाने ाडाड जदल् याास फवारणी करावी   सेच कापूस 

जपका  आां ररक बो ांड सड यााचा प्रादुर्ााव जदसून येा  ससल् याास याा् याा  याव थापनासािी 

कॉपर ऑक् सीक् लोरा ड २५ ग्रोम   टर े प् टोसायाक् लीन २ ग्रोम प्र ी १० जलटर पाण् याा  जमसळून 

पावसाने ाडाड जदल् याास फवारणी करावी  स याा् याा कोरडयाा हवामानामूळे कापूस जपका  

रसशोिन करणा-याा जकडी ांचा (मावा,  ुड ूडे, फुलजकड) प्रादुर्ााव जदसून येा ससल् याास याा् याा 

 याव थापनासािी जनांबोळी सका  ५ जकां वा जफप्रोनील ५ ६०० जमली जकां वा सिसिनेटोरम 

११ ७ १६० जमली जकां वा बुप्रोफें कीन २५ ४०० जमली प्र ी एकर पावसाने ाडाड जदल् याास 

फवारणी करावी   

 ुर फाांदयाा फुटणे  ुर जपका  पाने गुांडाळणा-याा सळीचा प्रादुर्ााव जदसून येा  ससल् याास याा् याा 

 याव थापनासािी प्रादुर्ाावग्र   पाने गोळा करूपन न् ट करावी  व ५ जनांबोळी सकााची 

पावसाने ाडाड जदल् याास फवारणी करावी   

रब् बी ज् वारी वाणाांची जनवड रब् बी ज् वारी पेरणीसािी परर्णी सुपर मो ी (एसपी ही-२४०७), परर्णी मो ी (एसपी ही-

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

वाणाांपैकी एका वाणाची जनवड करावी   

सुयााफूल वाणाांची जनवड सुयााफूल जपका् याा पेरणीसािी एसएस– २०३८, मॉडना, एलएस-८, एलएसएफएच–१७१, 

एलएसएफएच-३५ इत् याादी वाणाांपैकी एका वाणाची जनवड करावी    

नानािी देशमुख कृिी सांिीवनी प्रकल्प, 

 

वसां राव ना क मरािवाडा कृिी जवद्यापीि, परर्णी र्ार  मौसम जवर्ाग  

 

 मेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@yahoo.com 

नाांदेड कृजि हवामान सल्ला                                                                                      मांगळवार, जदनाांक – ०६ १० २०२० 
 

हवामान डटक 

हवामान सांदाि  

(जदनाांक ०७  े ११ ऑक् टोबर, २०२०) 

जदनाांक ०७/१० ०८/१० ०९/१० १०/१० ११/१० 

पाऊस (जममी) ०० ० ०० ० ०८ ० १७ ० १० ० 

कमाल  ापमान 

(सां से ) 
३४ ० ३३ ० ३२ ० ३४ ० ३२ ० 

जकमान  ापमान 

(सां से ) 
२३ ० २३ ० २४ ० २५ ० २४ ० 

ढग सिसथ ी 

(आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची 

सापेि आर्द्ा ा 

(%) 
६८ ७४ ८३ ९० ९३ 

दुपारची सापेि 

आर्द्ा ा (%) 
४१ ४४ ६० ५९ ६७ 

वा-यााचा वेग 

(जकमी /  ास) 
०७ ०६ ०६ ०४ ०५ 

वा-यााची जदशा 
वाया या पूवा नैऋत् या आग् नेया पसिसचचम 

mailto:gkmsparbhani@yahoo.com


रब् बी रु् मूग वाणाांची जनवड रब् बी रु् मूग पेरणीसािी एसबी-११, िेएल-२४, एलिीएन-२, टीसेिी-२४ इत् याादी वाणाांपैकी 

एका वाणाची जनवड करावी   

र्द्ाि छाटणीपूवा 

सव था 

र्द्ाि बागे  ऑक् टोबर छाटणीची पूवा  याारी करावी   

केळी वाढीची सव था केळी बागे ील  णाांचे  याव थापन करावे  केळी बागे  ५० ग्रोम नत्र व ५० ग्रोम पालाश प्र ी 

काड ख मात्रा जदली नसल् याास दयाावी   

आांबा वाढीची सव था आांबा बागे ील  णाांचे  याव थापन करावे  

जस ाफळ फळवाढीची 

सव था 

जस ाफळ बागे ील  णाांचे  याव थापन करावे  

र्ािीपाला वाढीची सव था  काांदा जपकावरील करपा रोगा् याा  याव थापनासािी टेबुकोनोकोल २५ ९  सी १०जमली प्र ी 

१० जलटर पाण् याा  जमसळून पावसाने ाडाा जदल् याास फवारणी करावी  र्ेंडी जपकावरील 

पाांढरी माशी् याा  याव थापनासािी फे प्रोपोनीन ३०  सी ३ ५ जमली जकां वा ऑक् सीजडमेटॉन 

जमथा ल २५  सी २० जमली जकां वा थायााजमथॉक् काम २५ डब् ल् युािी २ ग्रोम प्र ी १० जलटर 

पाण् याा  पाण् याा  जमसळून पावसाने ाडाड जदल् याास फवारणी करावी   

फुलशे ी वाढीची सव था  काढणीस  याार ससलेल् याा फुलाांची काढणी करूपन  याावी  पावसाने ाडाड जदल् याामुळे 

फुलजपका ील  णाांचे  याव थापन करावे  

पशुधन 

 याव थापन 

-- मुबलक पाऊस व त् याामुळे वाढणारे बाहयापररिीवी (ऊवा, जपसवा, गोचीड व चावणा-याा 

जकटकवगीया माशा) यााांचा प्रादुर्ााव पशुधनास त्र   कर  आहे  ् हणून पशुपालकाांनी याा 

कालावधीम येा ५ जनांबोळी सका  जकां वा वन  ीि या जकटकनाशक (कडूजनांब ेल १५ जमली  

कारांि  ेल १५ जमली  २ ग्रोम मऊ साबण  १ जलटर पाणी) हे र्द्ावण आिवडयाा् याा सां राने 

पशुधनावर, गोियााम येा, सर्ोव ाली ससलेले पाण् यााचे डबके / खाच खळगे/ नाली व 

शेणा् याा जढगा-याावर ी फवारावे  हे वन  ीि या जकटकनाशक जकटकरोधक व जकटक/ 

गोचीडाांचे जिवनचक्र  ोडून त् यााांची सांय याा डटवण् याासािी मद  कर े    

सदर कृजि सल् ला पजत्रका डॉ पांिाबराव देशमुख कृजि जवद्यापीि, परर्णी येाथील ग्रामीण कृजि मौसम सेवा याोिने ील  ज्ञ सजम ी् याा 

जशफारशीवरूपन  याार करूपन प्रसारर  करण् याा  आली ससून नानािी देखमुख कृिी सांिीवनी प्रकल्प कायााालया मुांब  येाथून 

प्रसारर  करण्या  आलेली आहे  


