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मराठवाडयाकर-ता चाल ुआठवडयातील हवामान अदंाज  

(*दनांक १० त े१४ माच4, २०२०)  
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मराठवाडयात पुढ-ल पाच *दवसात आकाश = वG छ ते ढगाळ राह-ल. काढणीस तयार असले! या रT बी 	पकांची काढणी कUन 

सुरVJत *ठकाणी साठवणकू करावी.    

	पकांचे नाव अव= था कृ	ष हवामान स! ला 

करडई काढणी अव= था कापणीस तयार असलेलया करडईची कापणी कUन सुरVJत *ठकाणी साठवणकू करावी. 

कापणी सकाळी करावी X हणजे हातानंा काटे टोचत नाह-त आYण बZडातील दाणेह- गळत 

नाह-त; तसेच हातांना काटे टोचु नये X हणनू कपडा Bकंवा हातमोजे वापरावेत. 

रT बी \ वार- काढणी अव= था काढणीस तयार असले! या रT बी \ वार- 	पकाची कापनी कUन सुरVJत *ठकाणी साठवणकू 

करावी. काढणीG या वेळी दाणे टणक होतात व दा] यातील ओलावा २४ – ३० % असतो. 

कणीस ताटापासून वेगळे कUन मळणीयं"ाN दारे \ वार-ची मळणी करावी.  

केळी घड वाढ-ची 

अव= था 

जुन म_ ये लागवड केले! या केळीG या बागेत घडाचे वजनामुळे केळीचे झाड कोलमडुनये 

X हणनु झाडास आधार दयावा. केळी बागेस पाणीN यव= थापन करावे. केळीचे घड पानानंी 

झाकून b यावेत. 

आंबा फळधारणा आंबा फळबागेत अd नKN याG या कमतरतेमूळे वाटा] या एवढया आकाराची फळे गळून पडत 

अस! यास बागेत १३:००:४५ १० �ॅम hती ?लटर पा] यात ?मसळून फवारणी करावी.  

KाJ काढणी अव= था काढणीस तयार असले! या KाJ घडांची काढणी कUन b यावी.  

भाजीपाला लागवड उd हाळी भाजीपाला लागवड केले! या 	पकात पाणीN यव= थापन करावे.     

फुलशेती  काढणी  काढणीस तयार असले! या फुलांची काढणी सकाळी लवकर करावी. फुल	पकात 

पाणीN यव= थापन करावे.   

पशुधन 

N यव= थापन 

-- कZबडयावतi अरगस पसiकस या गोचीडाचंी लागण झा! याचे आढळत असुन ह- गोचीड े

रj तशोषन करतात व = पायरोBकटोसीस नावाचा रोग hसार-त करतात. X हणनू या गोचीडांG या 

N यव= थापनासाठk वारंवार कोबडीG या खरुाडयाची = वG छता व उG च दाब असणा-या 

फवा-याN दारे पशुवदैयकाG या माग4दश4नानुसार रासायmनक Bकटकनाशकाची फवारणी कZबडीG या 

शर-रावर खरुाडयामधील करावी.  

सदर कृ	ष स! ला पn"का वसंतराव नाईक मराठवाडा कृ	ष 	व�यापीठ, परभणी येथील �ामीण कृ	ष मौसम सेवा योजनेतील तo 

स?मतीG या ?शफारशीवUन तयार कUन hसाpरत कर] यात आल-.       
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