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कृ	ष हवामान स! ला प"क #मांक – ६७/२०१९-२०                                मगंळवार, -दनांक – १९.११.२०१९ 
 

मराठवाडयाकर0ता चाल ुआठवडयातील हवामान अदंाज  (-दनांक २० त े२४ नो8 ह9बर, २०१९)  

हवामान घटक 
िज! हयाचे नांव 

औरंगाबाद बीड -हगंोल0 जालना लातुर नांदेड उA मानाबाद परभणी 

पाऊस (Cममी) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

कमाल तापमान (अं.से.) ३०.०-३१.० २९.०-३०.० ३१.०-३२.० २८.०-२९.० २९.०-३०.० ३१.० ३१.०-३२.० ३१.०-३२.० 

Eकमान तापमान (अं.स.े) १७.०-१८.० १७.०-१८.० १५.०-१६.० १७.०-१८.० १५.०-१६.० १६.०-१८.० १३.०-१४.० १५.०-१७.० 
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सकाळची सापेM आNOता (%) ५६ – ६८ ५९ – ७७ ५८ – ६८ ५९ – ६७ ६५ – ९१ ६३ – ७७ ६२ – ८७ ६२ – ७५ 

दपुारची सापेM आNOता (%) ३४ – ४४ ३४ – ४६ ३३ – ४३ ३२ – ४२ ३४ – ४९ ३६ – ४५ ३३ – ४९ ३३ – ४५ 

वा-याचा वगे (Eकमी/तास) ०६ – ०९ ०७ – १० ०३ – ०६ ०४ – ०८ ०६ – ०९ ०२ – ०५ ०९ – १२ ०४ - ०८ 
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मराठवाडयात पुढ0ल पाच -दवसात हवामान कोरड ेराह0ल. Eकमान तापमानात Eकंचीत घट होईल.  

	पकांचे नाव  अवA था कृ	ष हवामान स! ला  

कापूस  वेचणी अवA था कापूस 	पकावर0ल गुलाबी बSडअळीJ या 8 यवA थापनासाठT 	पकात हेU टर0 पाच कामगंध 

सापळे लावावेत. तसेच थायोडीकाबO ७५ डW ! युपी २० �ॅम Eकंवा इमामेU ट0न बZ झोएट ५ 

टU के एसजी ४ �ॅम ]ती १० Cलटर पा^ यात Cमसळून फवारणी करावी. कापूस 	पकाची 

फरदड घेऊन नये. वेचणीस तयार असले! या कापूस 	पकाची वेचणी क`न a यावी.  

तुर  कळी लागणे ते 

फुलधारणा अवA था 

तुर 	पकावर अळयांचा ]ादभुाOव -दसुन आ! यास याJ या 8 यवA थापनासाठT िUवनॉलफॉस 

२५ टU के २० Cमल0 Eकंवा इमामेU ट0न बेZ झोएट ५ टU के ४.४ �ॅम ]ती १० Cलटर 

पा^ यात Cमसळून फवारणी करावी.   

करडई वाढ0ची अवA था करडई 	पकावर पानावर0ल -ठपके रोगाचा ]ादभुाOव -दसुन येत अस! यास याJ या 

8 यवA थापनासाठT मॅZ कोझेब ७५ डW ! युपी २५ �ॅम ]ती १० Cलटर पा^ यात Cमसळून 

फवारणी करावी.  

रW बी c वार0 ऊगवण अवA था रW बी c वार0ची पेरणी क`न २० -दवसाचा कालावधी झाला अस! यास 	पकात कोळपणी 

क`न तणdनयं"ण करावे.  

केळी वाढ0ची अवA था केळी बागेत Cसगाटोका रोगाJ या 8 यवA थापनासाठT ]ोपीकोनॅझोल १० Cमल0 ++++ िAटकर 

]ती १० Cलटर पा^ यात Cमसळून फवारणी करावी. केळी बागेतील तणांचे dनयं"ण करावे.  

NाM वाढ0ची अवA था NाM बागेत भुर0 रोगाचा ]ादभुाOव -दसुन येत अस! यास याJ या 8 यवA थापनासाठT 

रोगनाशकाची फवारणी करावी. तसेच NाM बागेतील तणांचे 8 यवA थापन करावे.  

भाजीपाला वाढ0ची अवA था Cमरची 	पकावर0ल फुलEकडीJं या 8 यवA थापनासाठT Eफ]ोनील ५ टU के २० Cमल0 ]ती १० 

Cलटर पा^ यात Cमसळून फवारणी करावी.  

फुलशेती  वाढ0ची अवA था  फुल	पकातील तणांचे 8 यवA थापन करावे.  

पशुधन 

8 यवA थापन 

-- पशुधनावर 	वशेषत: गोवगeय पशुवर गोचीडाचा ]ादभुाOव आढळून येत आहे याJ या 

भौतीक 8 यवA थापनासाठT ग8 हाणीतील व गोठयातील गोचीडाचंी अंडी गोळा क`न 

गोठयाबाहेर शेकोट0 क`न जाळून टाकावेत.  

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

सCमतीJ या Cशफारशीव`न तयार क`न ]साhरत कर^ यात आल0.       
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