
  

 

�ा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 – ०३/२०१९-२०                                मगंळवार, +दनांक – ०९.०४.२०१९ 
 

मराठवाडयाकर.ता चाल ुआठवडयातील हवामान अदंाज (+दनांक १० त े१४ ए	6ल, २०१९)  

हवामान घटक 
िज! हयाचे नांव 

औरंगाबाद बीड +हगंोल. जालना लातुर नांदेड उ? मानाबाद परभणी 

पाऊस (Aममी) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

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

Bकमान तापमान (अं.स.े) २२.०-२५.० २५.०-२६.० २२.०-२५.० २५.०-२६.० २५.०-२६.० २३.०-२५.० २२.०-२४.० २२.०-२५.० 

ढग ि?थती (आकाश) ? वH छ ? वH छ ? वH छ ? वH छ ? वH छ ? वH छ ? वH छ ? वH छ 

सकाळची सापेJ आKLता (%) १९ – २५ १७ – १८ १३ – २२ १७ – २१ १६ – २८ १७ – २८ १७ – २९ १५ – १९ 

दपुारची सापेJ आKLता (%) ०९ – १० ०७ – ०९ ०७ – ०९ ०९ – ११ ०७ – ०९ ०८  ०७ – ०९ ०७ – ०९ 

वा-याचा वेग (Bकमी/तास) १३ – १९ ०८ – १४ ०९ – १५ १० – २६ ०७ – ११ ०७ – ११ ०६ – १४ ०९ – १७ 

वा-याची +दशा आP नये त े

वायQ य 

नैऋT य त े

पिUचम 

पिUचम ते 

वायQ य 
वायQ य 

दVJण ते 

पिUचम 

आP नये त े

पिUचम 

आP नये त े
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	पकांचे नाव  अव? था कृ	ष स! ला 

केळी वाढ.ची अव? था केळी बागेस पाणी Q यव? थापन करावे तसेच बागेत आH छादन करावे.  

आंबा फळ वाढ.ची 

अव? था 

आंबा बागेत पाणीQ यव? थापन करावे. पाX याचा ताण बसत अस! यास १३:००:४५ २० �ॅम 

6ती Aलटर पाX यात Aमसळून फवारणी करावी.  

KाJ छाटणीपूवL अव? था KाJ बागेत ए	6ल छाटणीसाठ\ पवूL तयार. करावी.  

भाजीपाला वाढ.ची अव? था  भाजीपाला 	पकात पाX याचा ताण बसणार नाह. याची दJता ] यावी. वेलवग^य भाजीपाला 

	पके स_ या फळधारणा त ेफळ वाढ.H या अव? थेत आहेत. 	पकास पाX याचा ताण बस! यास 

फुलगळ होत ेफुलगळ होऊ नये a हणून 	पकास bनयमीत पाणी दयावे.  

फुलशतेी वाढ.ची अव? था  हंगामी फुलझाडांची लागवड केल. अस! यास तीd उe हापासनू रोपांच ेसरंJण करावे. तसेच 

रोपांना bनयAमत व वेळेवर पाणी दयावे. रोपांना ताण पडणार नाह. याची काळजी ] यावी. 

ततुी रेशीम 

उदयोग 

-- दसु-या वषाLपासनू पढेु Q ह.-1 ततुीH या जातीचे २५ टन एकर. पानांचे उT पादन Aमळत.े 

ततुीलागवड एक एकर असेल तर एक वेळा २५० त े ३०० अडंीपुgं याचे Bकटक सगंोपन 

करता येत.े T यासाठ\ ८०० त े १००० चौ.फुट चटई Jे" १०० अडंीपुजं या6माणे बा! य व 

6ौढ Bकटक सगंोपनासाठ\ लागत े आhण यापासनू कोषाचे २.५ िiवटंल पयjत उT पादन 

Aमळत.े 

पशधुन 

Q यव? थापन  

-- वाढT या तापमानापासनू कkबडयाचे सरंJण करX यासाठ\ तसेच शडेम_ ये थंडावा 

राखX यासाठ\ शडेH या बाजूने पोत े (बारदाना) बांधून T यावर पाणी Aशपंडावे. पm यांना 

सातT याने ? वH छ व थंड पाX याची Q यव? था करावी जेणेकnन पm यांना उo माघात होणार 

नाह.. 

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

तq सAमतीH या Aशफारशीवnन तयार कnन 6साrरत करX यात आल..       
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