
हवामानाचा 

इशारा 

उस् मानादाज ल्ह  हयाा  पुढी पाच लजवसा  आकाश ढगाळ राहून लजनाांक १० व ११ ऑक् टोदर २०२० रो्ी 

 ुरळक लिकाणी हक् याा स् वरूपपा् याा पावसाची शक् या ा आह.  लजनाांक ०९ ऑक् टोदर २०२० रो्ी व लजनाांक १० 

ऑक् टोदर २०२० रो्ी उस् मानादाज ल्ह  हयाा   ुरळक लिकाणी वाजळी वारा व लव्ाां् याा कडकडाटाची शक् या ा 

आह.  मरािवाडयाा  लजनाांक ०७  . ०९ ऑक् टोदर २०२० याा काावधी  कोरडयाा हवामानाची शक् या ा 

असह  याामुळ.  काढणीस  याार अस.ह  याा सोयाादीन लपकाची काढणी करूपन सुरल   लिकाणी सािवण क करावी  

लपकाांच. नाव अवस् था कृलि हवामान सह  ा 

काप स पा . ागण., 

फुधारणा  . 

दो ांड वाढीची 

अवस् था  

काप स लपका  जहीयाा रोगा् याा  यावस् थापनासािी अोकोसिस्स् टर ॉदीन  डायाफ. नोकोनोको १० 

ग्रोम प्र ी १० लटर पाण् याा  लमसळ न पावसान. उडाड लजह  याास फवारणी करावी   स.च काप स 

लपका  आां ररक दो ांड सड यााचा प्राजुर्ााव लजस न या.  असह  याास याा् याा  यावस् थापनासािी 

कॉपर ऑक् सीक् ोरा ड २५ ग्रोम  स् टर . प् टोसायाक् ीन २ ग्रोम प्र ी १० लटर पाण् याा  लमसळ न 

पावसान. उडाड लजह  याास फवारणी करावी  स याा् याा कोरडयाा हवामानाम ळ.  काप स लपका  

रसशोिन करणा-याा लकडी ांचा (मावा,  ुड  ड. , फुलकड) प्राजुर्ााव लजस न या. असह  याास याा् याा 

 यावस् थापनासािी लनांदोळी अका  ५ लकां वा लफप्रोनी ५ ६०० लमी लकां वा सिसिन.टोरम 

११ ७ १६० लमी लकां वा दुप्रोफें कीन २५ ४०० लमी प्र ी एकर पावसान. उडाड लजह  याास 

फवारणी करावी   

 ुर फाांजयाा फुटण.  ुर लपका  पान. गुांडाळणा-याा अळीचा प्राजुर्ााव लजस न या.  असह  याास याा् याा 

 यावस् थापनासािी प्राजुर्ाावग्रस्   पान. गोळा करूपन न् ट करावी  व ५ लनांदोळी अकााची 

पावसान. उडाड लजह  याास फवारणी करावी   

रब् दी ज् वारी वाणाांची लनवड रब् दी ज् वारी प.रणीसािी परर्णी सुपर मो ी (एसपी ही-२४०७), परर्णी मो ी (एसपी ही-

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

वाणाांपैकी एका वाणाची लनवड करावी   

सुयााफ  वाणाांची लनवड सुयााफ  लपका् याा प.रणीसािी एसएस– २०३८, मॉडना, एएस-८, एएसएफएच–१७१, 

एएसएफएच-३५ इत् यााजी वाणाांपैकी एका वाणाची लनवड करावी    

नाना्ी ज.शमुख कृिी सां्ीवनी प्रकह प, 

 

वसां राव ना क मरािवाडा कृिी लवद्यापीि, परर्णी र्ार  मौसम लवर्ाग  

 

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

हवामान अांजा्  

(लजनाांक ०७  . ११ ऑक् टोदर, २०२०) 

लजनाांक ०७/१० ०८/१० ०९/१० १०/१० ११/१० 

पाऊस (लममी) ०० ० ०० ० ०० ० १३ ० १५ ० 

कमा  ापमान 

(अां स. ) 
३२ ० ३२ ० ३३ ० ३३ ० ३२ ० 

लकमान  ापमान 

(अां स. ) 
२१ ० २२ ० २२ ० २३ ० २४ ० 

ढग सिसस्थ ी 

(आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची 

साप.  आर्द्ा ा 

(%) 
६४ ५६ ७१ ८६ ८९ 

जुपारची साप.  

आर्द्ा ा (%) 
३९ २८ ३३ ५२ ६१ 

वा-यााचा व.ग 

(लकमी /  ास) 
११ १० ०९ ०६ ०६ 

वा-यााची लजशा 
पसिसचचम प वा प वा नैऋत् या आग् न.या 
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रब् दी रु् म ग वाणाांची लनवड रब् दी रु् म ग प.रणीसािी एसदी-११, .्ए-२४, ए्ीएन-२, टीअ.्ी-२४ इत् यााजी वाणाांपैकी 

एका वाणाची लनवड करावी   

र्द्ा  छाटणीप वा 

अवस् था 

र्द्ा  दाग.  ऑक् टोदर छाटणीची प वा  याारी करावी   

क. ळी वाढीची अवस् था क. ळी दाग. ी  णाांच.  यावस् थापन कराव.  क. ळी दाग.  ५० ग्रोम नत्र व ५० ग्रोम पााश प्र ी 

काड ख मात्रा लजी नसह  याास जयाावी   

आांदा वाढीची अवस् था आांदा दाग. ी  णाांच.  यावस् थापन कराव.  

लस ाफळ फळवाढीची 

अवस् था 

लस ाफळ दाग. ी  णाांच.  यावस् थापन कराव.  

र्ा्ीपाा वाढीची अवस् था  काांजा लपकावरी करपा रोगा् याा  यावस् थापनासािी ट.दुकोनोको २५ ९  सी १०लमी प्र ी 

१० लटर पाण् याा  लमसळ न पावसान. उडाउ लजह  याास फवारणी करावी  र्ेंडी लपकावरी 

पाांढरी माशी् याा  यावस् थापनासािी फ.  प्रोपोनीन ३०  सी ३ ५ लमी लकां वा ऑक् सीलडम.टॉन 

लमथा  २५  सी २० लमी लकां वा थायाालमथॉक् काम २५ डब् ह  युा्ी २ ग्रोम प्र ी १० लटर 

पाण् याा  पाण् याा  लमसळ न पावसान. उडाड लजह  याास फवारणी करावी   

फुश. ी वाढीची अवस् था  काढणीस  याार अस.ह  याा फुाांची काढणी करूपन  याावी  पावसान. उडाड लजह  याामुळ.  

फुलपका ी  णाांच.  यावस् थापन कराव.  

पशुधन 

 यावस् थापन 

-- मुदक पाऊस व त् याामुळ.  वाढणार.  दाहयापरर्ीवी (ऊवा, लपसवा, गोचीड व चावणा-याा 

लकटकवगीया माशा) यााांचा प्राजुर्ााव पशुधनास त्रस्   कर  आह.  ् हण न पशुपाकाांनी याा 

काावधीम या. ५ लनांदोळी अका  लकां वा वनस्  ी् या लकटकनाशक (कड लनांद . १५ लमी  

कारां्  . १५ लमी  २ ग्रोम मऊ सादण  १ लटर पाणी) ह. र्द्ावण आिवडयाा् याा अां रान. 

पशुधनावर, गोियााम या., सर्ोव ाी अस..  पाण् यााच. डदक.  / खाच खळग./ नाी व 

श.णा् याा लढगा-याावर ी फवाराव.  ह. वनस्  ी् या लकटकनाशक लकटकरोधक व लकटक/ 

गोचीडाांच. ल्वनचक्र  ोड न त् यााांची सांय याा डटवण् याासािी मज  कर .    

सजर कृलि सह  ा पलत्रका डॉ पां्ादराव ज.शमुख कृलि लवद्यापीि, परर्णी या.थी ग्रामीण कृलि मौसम स.वा याो्न. ी  ज्ञ सलम ी् याा 

लशफारशीवरूपन  याार करूपन प्रसारर  करण् याा  आी अस न नाना्ी ज.खमुख कृिी सां्ीवनी प्रकह प कायाााया मुांद  या.थ न 

प्रसारर  करण्या  आ.ी आह.  


