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कृ	ष हवामान स! ला प"क #मांक – १३/२०१९-२०                                मगंळवार, +दनांक – १४.०५.२०१९ 
 

मराठवाडयाकर/ता चाल ुआठवडयातील हवामान अदंाज (+दनांक १५ त े१९ मे, २०१९)  

हवामान घटक 
िज! हयाचे नांव 

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

पाऊस (@ममी) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

कमाल तापमान (अं.से.) ४०.०-४२.० ४१.०-४२.० ४२.०-४३.० ४१.०-४३.० ४०.०-४३.० ४२.०-४४.० ४१.०-४२.० ४२.०-४३.० 

Aकमान तापमान (अं.स.े) २४.०-२६.० २५.०-२६.० २७.०-२८.० २५.०-२६.० २५.०-२६.० २५.०-२६.० २५.०-२६.० २७.०-२८.० 

ढग ि>थती (आकाश) > वH छ > वH छ > वH छ > वH छ > वH छ > वH छ > वH छ > वH छ 

सकाळची सापेJ आKLता (%) ६१ – ६६ ५८ – ६६ ५४ – ६४ ६१ – ६८ ५१ – ६४ ४९ – ५७ ५१ – ५८ ५४ – ६७ 

दपुारची सापेJ आKLता (%) २० – २६ २१ – २६ २६ – ३२ २५ – २९ २४ – २९ २४ – २९ २४ – २९ २६ – ३१ 

वा-याचा वेग (Aकमी/तास) ०८ – १० ०९ – १२ १२ – १४ १२ – १५ ११ – १४ ०९ – ११ ११ – १५ ११ – १३ 

वा-याची +दशा पिNचम ते 

वायO य 
वायO य वायO य वायO य वायO य वायO य वायO य वायO य 

 

	पकांचे नाव  अव> था कृ	ष स! ला 

केळी  वाढ/ची अव> था केळी बागेस सकाळी +ठबक @सचंन पP दतीचा अवलंब कQन पाणी O यव> थापन करावे. 

केळीH या पानाOं दारे होणा-या बाR पीभवनाचा वेग कमी करS यासाठT बागेत २ ते ८ टU के 

केओल/नची फवारणी करावी.  

आंबा काढणी अव> था तापमानामुळे आंबा 	पकांची Xत खालाऊ नये Z हणनू प\रपU व झाले! या व काढणीस तयार 

असले! या फळांची काढणी शU यतो सकाळी लवकर कQन ^ यावी. आंबा फळाचंी काढणी 

देठासह/त करावी जेणेकQन फळाचें काढणी पN चात आयुR य वाढून पU वता एकसारखी 

होS यास मदत होते. काढणी पN चात रोगापंासून संरJणासाठT काढणी केलेल/ फळे ०.१ टU के 

काब̀a डॅcझमH या Kावणात बुडवून ^ यावीत.   

KाJ छाटणी अव> था ए	Xल छाटणी केले! या KाJ बागेत फुट/ंवर भुर/ रोगाचा XादभुाLव +दसुन येत अस! यास 

याH या O यव> थापनासाठT उपाययोजना कराO यात.  

भाजीपाला वाढ/ची अव> था भाजीपाला 	पकास पाणी देS यासाठT सुd म @सचंन पP दतीचा (उदा. +ठबक @सचंन, तुषार 

@सचंन) वापर करावा. 	पकानंा पाणी देत असताना शU यतो सकाळी पाणी दयावे. अeधक 

तापमानामुळे टरबजू 	पकास पाS याचा ताण बस! यास फळे तडकतात याH या gनय"ंणासाठT 

	पकास पाS याचा ताण बसणार नाह/ याची दJता ^ यावी.             

फुलशेती काढणी अव> था मोगरा उh पादकानंी मोगरा कळयांची सकाळी लवकर काढणी करावी. पूणL वाढलेल/, घi 

आcण बंद कळीH या अव> थेत फुले काढावीत.  

ततुी रेशीम 

उदयोग 

-- ततुीH या पानात २४ ते २६ टU के Xeथने, ८ ते १० टU के काबjदके आcण १३ टU के शकL रेचे 

Xमाण असते h यामुळे बैल, गायी, Z हैस Aकंवा शेळी इh याद/साठT तुतीH या पानाचा उh तम 

खादय Z हणनू वापर करता येतो.  

पशुधन 

O यव> थापन  

-- पशुधनाH या कामाची वेळ सकाळी व दपुारनतंर सायकंाळH या वेळेत ठेवावी. कुU कूटपालन 

शेडH या बाजनेू पोते (बारदाना) बांधुन h यावर पाणी @शपंडावे. पशुधनास +दवसातनू ३ ते ४ 

वेळेस थंड व > वH छ पाणी पाजावे.  

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

स@मतीH या @शफारशीवQन तयार कQन Xसा\रत करS यात आल/.       
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