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कृ	ष हवामान स! ला प"क #मांक – ८५/२०१९-२०                                मगंळवार, -दनांक – २१.०१.२०२० 
 

मराठवाडयाकर0ता चाल ुआठवडयातील हवामान अदंाज (-दनांक २२ त े२६ जानेवार0, २०२०)  

हवामान घटक 
िज! हयाचे नांव 

औरंगाबाद बीड -हगंोल0 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.) ३०.०-३१.० ३१.०-३३.० ३१.०-३२.० ३०.०-३१.० ३२.०-३३.० ३१.०-३२.० ३०.० ३०.०-३२.० 

Cकमान तापमान (अं.स.े) १४.०-१७.० १६.०-१९.० १५.०-१८.० १४.०-१७.० १६.०-१९.० १७.०-१९.० १६.०-१८.० १५.०-१७.० 

ढग ि@थती (आकाश) @ वH छ ते 

ढगाळ 

@ वH छ ते 

ढगाळ 

@ वH छ ते 

ढगाळ 

@ वH छ ते 

ढगाळ 

@ वH छ ते 

ढगाळ 

@ वH छ ते 

ढगाळ 

@ वH छ ते 

ढगाळ 

@ वH छ ते 

ढगाळ 

सकाळची सापेJ आKLता (%) ४१ – ७४ ४६ – ६२ ४५ – ७१ ४१ – ७४ ४६ – ६७ ४७ – ७१ ४४ – ६३ ४५ – ६९ 

दपुारची सापेJ आKLता (%) २० – ३७ २२ – ३५ २६ – ४२ २२ – ४१ २४ – ३९ २७ – ४० २२ – ३४ २५ – ४० 

वा-याचा वेग (Cकमी/तास) ०४ – १० ०७ – १५ ०८ – १३ ०५ – ११ ०६ – १९ ०५ – १४ ०९ – १९ ०७ – १२ 

वा-याची -दशा ईशाN य ते 

पुवL 

ईशाN य ते 

दOJण 

ईशाN य ते 

दOJण 

ईशाN य ते 

आP नेय  

पुवL ते 

दOJण 

ईशाN य ते 

दOJण  

ईशाN य ते 

दOJण 

ईशाN य ते 

दOJण 

मराठवाडयात पुढ0ल पाच -दवसात आकाश @ वH छ त ेढगाळ राह0ल.  

	पकांचे नाव अव@ था कृ	ष हवामान स! ला 

कापूस  काढणी अव@ था  कुठ! याह0 पRरि@थतीत कापसाची फरदड (खोडवा) घेऊ नये. शेवटची वेचणी पुणL झा! यावर 	पकांचा 

पालापाचोळा, प-हाटया यांची लवकरात लवकर 	व! हेवाट लावावी.   

तुर  काढणी अव@ था वेळेवर पेरणी केले! या व काढणीस तयार असले! या तुर 	पकाची काढणी कVन मळणी कVन W यावी.  

करडई वाढ0ची अव@ था करडई 	पकावर मावा Cकडीचा XादभुाLव -दसुन येत अस! यास याH या Y यव@ थापनासाठZ डायBमथोएट ३० %%%% 

ईसी १३ Bमल0 Xती १० Bलटर पा\ यात Bमसळून फवारणी करावी. पाणी उपल] ध अस! यास करडई 	पकास 

तुषार Bसचंन प_ दतीन ेदोन ते अडीच तास पाणी दयाव.े 	पकात पाणी साचणार नाह0 याची दJता W यावी.   

र] बी ` वार0 फुलोरा व दाणे 

भरणे अव@ था 

पा\ याची उपलबधता अस! यास फुलोरा व दाणे भर\ याH या अव@ थेत असले! या र] बी ` वार0 	पकास पाणी 

दयावे. ` वार0 	पकावर0ल लa कर0 अळीH या Y यव@ थापनासाठZ थायाBमथोb झाम १२ %%%% ++++ लॅमडा सायहॉलोeीन 

९.५ %%%% झडेसी ५ Bमल0 Cकंवा ि@पनेटोरम ११.७ %%%% एससी ४ Bमल0 Xती १० Bलटर पा\ यात Bमसळून वर0ल 

Cकटकनाशकांची आलटून पालटून फवारणी करावी.  

केळी घड बाहेर पडणे 

अव@ था 

केळी बागेत तणY यव@ थापन करावे व 	प! ले काढावेत. तसचे केळी बागेस शेवटची खतमा"ा -दल0 नस! यास 

५० �ॅम पालाश Xती झाड खत मा"ा देऊन 	पकास पाणी दयाव.े   

आंबा मोहर फुटणे आंबा फळबागेत रसशोषन करणा-या CकडींH या Y यव@ थापनासाठZ डायBमथोएट ३० %%%% ईसी १६ Bमल0 Cकंवा 

थायाBमथोb झाम २५ %%%% ड] ! युजी २ �ॅम Xती १० Bलटर पा\ यात Bमसळून फवारणी करावी. आंबा फळबागेस 

कोणf याह0 पRरि@थतीत पाणी देऊ नये.  

KाJ घड वाढ0ची अव@ था KाJ फळबागेत घड बांधून W यावते. भुर0 रोगाH या Y यव@ थापनासाठZ उपायोजना कराY यात.  

भाजीपाला वाढ0ची अव@ था Bमरची 	पकावर0ल भुर0 रोगाH या Y यव@ थापनासाठZ मायb लो] युटॅनील १० टb के ड] ! युपी १० �ॅम Xती १० 

Bलटर पा\ यात Bमसळून फवारणी करावी. टोमटॅो भाजीपाला 	पकावर0ल रसशोषन करणा-या CकडीHं या 

Y यव@ थापनासाठZ फेN Xोपेeीन ३० टb के ३ Bमल0 Xती १० Bलटर पा\ यात Bमसळून फवारणी करावी. 

कोबीवगgय भाजीपाला 	पकात मावा CकडीH या Y यव@ थापनासाठZ ५ %%%% hनबंोळी अकाLची फवारणी करावी Cकंवा 

डायBमथोएट ३० %%%% ईसी १२ Bमल0 Cकंवा अॅBसटामाXीड २० %%%% ईसी २ �ॅम Xती १० Bलटर पा\ यात Bमसळून 

फवारणी करावी.  

फुलशेती  काढणी अव@ था काढणीस तयार असले! या फुलांची काढणी कVन बाजारपेठेत पाठवावेत.  

पशुधन 

Y यव@ थापन 

-- गोवगgय पशधुनावर गोचीडाचंा तर i हैसवगgय पशधुनावर ऊवाचंा XादभुाLव आढळून येत आहे, याH या 

Y यव@ थापनासाठZ पशुधनाH या शर0रावर व गोठयाम_ ये जेथ े भगेा आहेत अशा -ठकाणी वन@ पतीजN य 

Cकटकनाशक उदा. hनबंोळी तेल १५ Bमल0 ++++ करंज तेल १५ Bमल0 ++++ २ �ॅम शर0राचा साबण ++++ १ Bलटर पाणी 

याXमाणात Kावण तयार कVन Y यव@ थीत ढवळून फवाराव.े  
सदर कृ	ष स! ला पk"का वसंतराव नाईक मराठवाडा कृ	ष 	व�यापीठ, परभणी येथील �ामीण कृ	ष मौसम सेवा योजनेतील तl सBमतीH या BशफारशीवVन तयार कVन 

XसाRरत कर\ यात आल0.       
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