ामीण कृ ष मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृ ष व यापीठ, परभणी – ४३१ ४०२
ईमेल – gkmsparbhani@gmail.com

कृ ष हवामान स!ला प"क #मांक – २९/२०२०-२१

शु#वार, +दनांक – १०.०७.२०२०

मराठवाडयाकर/ता चालु आठवडयातील हवामान अंदाज
(+दनांक ११ ते १५ जुल,ै २०२०)
िज!हयाचे नांव

हवामान घटक

औरं गाबाद

बीड

+हंगोल/

जालना

लातुर

नांदेड

उ@मानाबाद

परभणी

पाऊस (Bममी)

५७.०

५४.०

६४.०

७२.०

४५.०

८०.०

४८.०

७३.०

कमाल तापमान (अं.से.)

३०.०

३२.०-३३.०

३०.०-३३.०

३०.०-३२.०

३२.०-३३.०

३३.०-३४.०

२९.०-३०.०

३२.०-३३.०

Eकमान तापमान (अं.से.)

२२.०

२०.०

२३.०-२४.०

२३.०-२५.०

२२.०

२३.०

२२.०

२३.०

ढग ि@थती (आकाश)

ढगाळ

ढगाळ

ढगाळ

ढगाळ

ढगाळ

ढगाळ

ढगाळ

ढगाळ

सकाळची सापेI आJK ता (%)

७९ – ८७

७९ - ८६

७९ – ८८

८२ – ८९

८१ – ८७

७९ – ८८

८१ – ८७

७८ – ८६

दप
ु ारची सापेI आJK ता (%)

५५ – ६८

५५ – ६९

५५ – ७२

५७ – ७३

५७ – ६७

५४ – ६७

५५ – ६७

५४ – ६७

वा-याचा वेग (Eकमी/तास)

१२ – १७

१५ – १९

१२ – १८

१३ – १६

१३ – १७

११ – १६

१३ – १७

१३ – १७

वा-याची +दशा

नैऋNय ते

पिOचम

पिOचम

पिOचम

पिOचम

पिOचम

पिOचम

पिOचम

पिOचम

मराठवाडयात पुढ/ल पाच +दवसात आकाश ढगाळ राहुन हलPया ते मQयम @वRपाSया पावसाची शPयता आहे . वशेषत: +दनांक १०
जुलै रोजी लातुर व उ@मानाबाद िज!हा वगळता तर +दनांक ११ जुलै रोजी औरं गाबाद िज!हा वगळता तुरळक +ठकाणी वादळी वारा व
वजांSया कडाPयासह मQयम ते जोरदार पाऊस होUयाची शPयता आहे . मराठवाडयात Vया भागात पेरणीयोWय पाऊस झाला नसेल
(+हंगोल/ िज!हा : वसमत जालना िज!हा : जालना, उ@मानाबाद िज!हा : लोहारा, परांडा, तुळजापूर, उमरगा व परभणी िज!हा :
गंगाखेड)

येथे पेरणीयोWय (७५ मीमी) पेIा जा@त पाऊस झा!यानंतरच पेरणी करावी.

व@तार/त अंदाजानूसार (ईआरएफएस) मराठवाडयात +दनांक १५ ते २१ जुलै २०२० दर]यान सरासर/पेIा जा@त पावसाची शPयता आहे .
पकांचे नाव
सोयाबीन

अव@था
वाढ/ची अव@था

कृ ष हवामान स!ला
सोयाबीन

पकावर/ल खोडEकडीSया

^यव@थापनासाठ_

`ोफेनाफॉस

५० % ४०० Bमल/

Eकं वा

थायाBमथॉझाम १२.६ % + लॅ ]बडा सायहॅलोcीन ९.५ % (संयुPत Eकटकनाशक) ५० Bमल/ `ती
एकर पावसाने उघाड +द!यास फवारणी करावी. सोयाबीन पक पवळे पडत अस!यास (Pलोरोसीस)
याSया ^यव@थापनासाठ_ शेतात वाफसा ि@थती राह/ल अशी ^यव@था करावी व नंतर ०.५ ते १ %
फेरसस!फेटची Eकं वा ईडीट/ए चेलेटेड BमPस माय#ोdयु+eएंट

ेड (II) ५००

ॅम `ती १०० Bलटर

पाUयात Bमसळून पावसाने उघाड +द!यास फवारणी करावी. पेरणी योWय पाऊस न झाले!या
+ठकाणी पेरणी योWय पाऊस (७५ BममीपेIा जा@त) झा!यानंतर सोयाबीन पकाची पेरणी करUयास
हरकत नाह/. पेरणीसाठ_ आंतरपीक पQदतीचा अवलंब करवा. पेरणी केले!या पकात पाणी साचणार
नाह/ याची दIता fयावी. पकातील अgतर/Pत पाUयाचा gनचरा होईल अशी ^यव@था करावी.
खर/प Vवार/

वाढ/ची अवसथा
्

खर/प Vवार/ पकावर/ल लiकर/ अळीचा `ादभ
ु ाKव +दसून येत अस!यास याSया ^यव@थापनासाठ_
थायाBमथोPझाम १२.६ टPके + लॅ मडा सायहॉलोcीन ९.५ झेडसी ५ Bमल/ Eकं वा ि@पनेटोरम ११.७
एससी ४ Bमल/ `ती १० Bलटर पाUयात Bमसळून पावसाने उघाड +द!यास वर/ल Eकटकनाशकांची
आलटून पालटून फवारणी करावी. फवारणी करत असताना Eकटकनाशक पjWयात पडेल अशा`कारे
फवारणी करावी. पुढ/ल काळात खर/प Vवार/ पकाची पेरणी कR नये. पेरणी केले!या पकात पाणी
साचणार नाह/ याची दIता fयावी.

पकातील अgतर/Pत पाUयाचा gनचरा होईल अशी ^यव@था

करावी.
बाजर/

वाढ/ची अव@था

पेरणी योWय पाऊस न झाले!या +ठकाणी पेरणी योWय पाऊस (७५ BममीपेIा जा@त) झा!यानंतर

/ पेरणी

बाजर/ पकाची पेरणी करUयास हरकत नाह/. बाजर/ पकामQये बाजर/ + तुर हे आंतरपीक २:१
Eकं वा ४:२ या `माणात fयावे. पेरणी केले!या पकात पाणी साचणार नाह/ याची दIता fयावी.
पकातील अgतर/Pत पाUयाचा gनचरा होईल अशी ^यव@था करावी.
पुढ/ल पानावर........

पकांचे नाव
ऊस

अव@था
वाढ/ची अव@था

कृ ष हवामान स!ला
सदय पlरि@थतीत ब-याच +ठकाणी ऊस

पकात हुमणीSया अळया +दसून येत आहे त याSया
^यव@थापनासाठ_ मेटाराईझीयम अॅनोसोmल/ या जैवीक बुरशीचा ४ Eकलो (जा@त `ादभ
ु ाKव
अस!यास १० Eकलो) `ती एकर जBमनीतन
ू वापर करावा. तसेच काह/ +ठकाणी लागवड केले!या
ऊस पकात जा@त काळ पाणी साचुन राहणार नाह/ याची दIता fयावी.

हळद

वाढ/ची अव@था

सदय पlरि@थतीत ब-याच +ठकाणी हळद

पकात हुमणीSया अळया +दसून येत आहे त याSया
^यव@थापनासाठ_ मेटाराईझीयम अॅनोसोmल/ या जैवीक बुरशीचा ४ Eकलो (जा@त `ादभ
ु ाKव
अस!यास १० Eकलो) `ती एकर जBमनीतून वापर करावा. तसेच काह/ +ठकाणी लागवड केले!या
हळद

पकात पाणी साचणार नाह/ याची दIता fयावी. पकातील अgतर/Pत पाUयाचा gनचरा

होईल अशी ^यव@था करावी.
सं"ा /मोसंबी

वाढ/ची अव@था

सं"ा / मोसंबी फळबागेत पाणी साचणार नाह/ याची दIता fयावी. बागेतील अgतर/Pत पाUयाचा
gनचरा होईल अशी ^यव@था करावी.

डाBळंब

वाढ/ची अव@था

डाBळंब फळबागेत पाणी साचणार नाह/ याची दIता fयावी. बागेतील अgतर/Pत पाUयाचा gनचरा
होईल अशी ^यव@था करावी.

nचकू

वाढ/ची अव@था

nचकू फळबागेत पाणी साचणार नाह/ याची दIता fयावी. बागेतील अgतर/क् त पाUयाचा gनचरा
होईल अशी ^यव@था करावी.

फुल शेती

काढणीस /
वाढ/ची अव@था

काढणीस तयार असले!या मोगरा फुलांची काढणी कRन fयावी. नवीन लागवड केले!या
फुल पकात पाणी साचणार नाह/ याची दIता fयावी. बागेतील अgतर/Pत पाUयाचा gनचरा होईल
अशी ^यवसथा
् करावी.

भाजीपाला

काढणीस /

नवीन लागवड केले!या भाजीपाला पकात तुट भRन काढावी. नवीन लागवड केले!या भाजीपाला

वाढ/ची अव@था

पकात पाणी साचणार नाह/ याची दIता fयावी. बागेतील अgतर/Pत पाUयाचा gनचरा होईल
अशी ^यव@था करावी.

चारा पके

लागवड / पेरणी

चारा

पकाची लागवड न केले!या शेतक-यांनी पाऊस झा!यानंतर जBमनीत पुरेसा ओलावा

अस!याची खा"ी कRन वापसा येताच Vवार/, बाजर/, मका ईNयाद/ चारा पकाची लागवड करावी.
तुती रे शीम

तुती बागेस मर रोग Eकं वा मळ
ु कुज^या रोगाची लागण होऊ नये ]हणून लागवडीSया अगोदर

उदयोग

बेणे ३० Bमनीटे ०.०२ टPके बा^हे @ट/न (काबpdडेझीम) या बुनशीनाशकाSया Jावणात बुडवूनच
शेतात लागवड करावी. लागवड केले!या जुdया तुती बागेत १-२ वषाKनंतर मर रोग +दसुन
आ!यास जBमनीतून झाडाSया मुळा लगत ४ Eकलो बायोमीPस जैवीक बुरशीनाशक दयावे.

पशुधन
^यव@थापन

--

पुढ/ल दोन +दवसात तुरळक +ठाकणी वादळी वारा,

वजा, पावसाचा अंदाज लIात घेता

पशुधनास पाऊस सुR असताना उघडयावर बांधू Eकं वा चरावयास सोडू नये. पावसाळयात
गोठयाची @वSछता, मलमू"ाचा gनचरा व गोठयात कोठे ह/ दलदल होणार नाह/, याची काळजी
fयावी. पशंूची पचनE#या sबघडून आजार/ पडUयाचे व पोटफुगीची अव@था टाळUयासाठ_ खादय
]हणून (१००%
%) +हरवा चारा दे Uयाचे टाळावे. +हर^या चा-यासोबतच पशुखादयात सुयोWय `माणात
कोरडा चाराह/ असावा. पावसाळयात पशूंना /वासरांना हगवण लागल/ अस!यास पशुवैदयकाSया
स!!याने Nवर/त औषधोपचार कRन fयावा.

सदर कृ ष स!ला पs"का वसंतराव नाईक मराठवाडा कृ ष

व यापीठ, परभणी येथील

ामीण कृ ष मौसम सेवा योजनेतील तt

सBमतीSया BशफारशीवRन तयार कRन `साlरत करUयात आल/.

मुkय `क!प समdवयक
ामीण कृ ष मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृ ष वदयापीठ, परभणी

