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कृ	ष हवामान स! ला प"क #मांक – ९३/२०१९-२०                                मगंळवार, +दनांक – १८.०२.२०२० 
 

मराठवाडयाकर/ता चाल ुआठवडयातील हवामान अदंाज  

(+दनांक १९ त े२३ फे7वुार/, २०२०)  

हवामान घटक 
िज! हयाचे नांव 

औरंगाबाद बीड +हगंोल/ जालना लातुर नांदेड उ@ मानाबाद परभणी 

पाऊस (Bममी) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

कमाल तापमान (अं.से.) ३१.०-३४.० ३४.०-३७.० ३४.०-३५.० ३१.०-३४.० ३३.०-३६.० ३१.०-३४.० ३१.०-३४.० ३२.०-३५.० 

Fकमान तापमान (अं.स.े) १७.०-१९.० १८.०-१९.० १६.०-१७.० २१.०-२३.० १७.०-१९.० १४.०-१६.० १४.०-१६.० १४.०-१६.० 

ढग ि@थती (आकाश) @ वJ छ @ वJ छ @ वJ छ @ वJ छ @ वJ छ @ वJ छ @ वJ छ @ वJ छ 

सकाळची सापेL आMNता (%) ४० – ४६ ४२ – ५६ ४५ – ५० ४० – ४९ ३४ – ५१ ४८ – ५१ ४७ – ५५ ४० – ५२ 

दपुारची सापेL आMNता (%) १२ – १६ १३ – १८ २२ – ३५ ११ – १६ १३ – २० ११ – २१ १४ – २० ११ – १९ 

वा-याचा वेग (Fकमी/तास) ०४ – ०७ ०६ – १४ ०६ – १३ ०५ – ०८ ०९ – १७ ०६ – १५ १० – १७ ०८ – १३ 

वा-याची +दशा आP नये त े

नैऋS य 

पुवN ते 

दTLण 

आP नये त े

दTLण 

आP नये त े

दTLण 

आP नये त े

दTLण 

आP नये त े

दTLण 

आP नये त े

दTLण 

आP नये त े

दTLण 

मराठवाडयात पुढ/ल पाच +दवसात आकाश @ वJ छ राह/ल. Fकमान व कमाल तापमानात Fकंचीत वाढ होU याची शV यता आहे. पाU याJ या 

उपलW धतेनुसार व आवY यकतेनुसार 	पकास पाणी दयावे.     

	पकांचे नाव अव@ था कृ	ष हवामान स! ला 

करडई काढणी अव@ था नोZ ह[बरJ या प+ह! या आठवडयात पेरणी केले! या व कापणीस तयार असलेलया करडईची कापणी करावी. 

कापणी सकाळी करावी \ हणजे हातांना काटे टोचत नाह/त आ]ण ब^डातील दाणेह/ गळत नाह/त; तसेच 

हातांना काटे टोचु नये \ हणून कपडा Fकंवा हातमोजे वापरावेत. 

रW बी a वार/ काढणी अव@ था वेळेवर पेरणी केले! या a वार/ची काढणी शाbरर/क पV वतेJ या अव@ थेत करावी. या वेळी दाणे टणक होतात 

व दाU यातील ओलावा २४ – ३० % असतो. दाU याJ या खालJ या भागात काळा +ठपका तयार होतो व 

कणसाचे धांड े 	पवळे पडतात. नंतर कणीस ताटापासून वेगळे कeन मळणीयं"ाZ दारे a वार/ची मळणी 

करावी.  

केळी घड वाढ/ची 

अव@ था 

जुन मf ये लागवड केले! या केळीJ या बागेत घडाचे वजनामुळे केळीच े झाड कोलमडुनये \ हणुन झाडास 

आधार दयावा. केळी बागेस पाणीZ यव@ थापन करावे.  

आंबा मोहर ते 

फुलधारणा  

आंबा फळबागेस पाU याचा ताण बसणार नाह/ याची दLता h यावी. आंबा फळबागेत खोडFकडीचा iादभुाNव 

+दसुन येत अस! यास याJ या Z यव@ थापनासाठj iादभुाNव झाले! या झाडाJ या जुk या वाळले! या फांदया काढुन 

टाकाZ यात. मुl य खोडा लगत भुसा +दसुन आ! यास तारेJ या आकडयाने आतील आळया काढून नm ट 

कराZ यात व nछMामf ये पेoोलमf ये बुड	वलेला बोळा Fकंवा V लोरपायर/फॉस Mावणाचा (२ Bमल/ iती Bलटर 

पाणी) बोळा टाकावा व nछM शणेाने अ थवा मातीने Bलपून h यावे.  

MाL काढणी अव@ था काढणीस तयार असले! या MाL घडांची काढणी कeन h यावी. MाL बागेत पाणीZ यव@ थापन करावे.  

भाजीपाला वाढ/ची अव@ था भाजीपाला 	पकास पाU याचा ताण बसणार नाह/ याची दLता h यावी. काकडीवगqय भाजीपाला 	पकात ‘गमी 

@ टेम W लाईट’ याचा iादभुाNव +दसुन येत अस! यास याJ या Z यव@ थापनासाठj V लोरोथलॅोनील ७५ %%%% डW ! युपी 

२५ �ॅम iती १० Bलटर पाU यात Bमसळून फवारणी करावी.   

फुलशेती  वाढ/ची अव@ था मोगरा फुल	पकात पाणीZ यव@ थापन करावे.  

पशुधन 

Z यव@ थापन 

-- शेळयांJ या / करडांJ या शर/रावर 	पसवांचा iादभुाNव झा! याचे आढळून येत आहे याJ या Z यव@ थापनासाठj 

शेळया व करडांना nनयBमत गोठयापासून काह/ कालावधी जसे कu एक म+हना दरु अंतरावर ठेवावे, 

शेळयांचा गोठा @ वJ छ कeन Bभतंीवर/ल भेगा, जाळे, जळमटे, इS याद/ @ वJ छ कeन ४ टV के Bमठाच े

Mावण फवारावे. तसेच शेळी व करडांJ या शर/रावर वन@ पतीजk य Fकटकनाशक (१५ Bमल/ nनबंोळी तेल ++++ 

१५ Bमल/ कारंज तले ++++ २ �ॅम अंगाचा साबण ++++ १ Bलटर पाणी) याiमाणात Mावण कeन फवारणी करावी.    

सदर कृ	ष स! ला पx"का वसंतराव नाईक मराठवाडा कृ	ष 	व�यापीठ, परभणी येथील �ामीण कृ	ष मौसम सेवा योजनेतील तy सBमतीJ या 

Bशफारशीवeन तयार कeन iसाbरत करU यात आल/.       

मुl य iक! प समk वयक 
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