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बीड िज  हा कृ ष हवामान स  ला        मगंळवार, दनांक – ०२.०७.२०१९ 

हवामान घटक 
हवामान अंदाज 

( दनांक: २८/०६/२०१९ त े०२/०७/२०१९) 
दनांक ०३/०७/२०१९ ०४/०७/२०१९ ०५/०७/२०१९ ०६/०७/२०१९ ०७/०७/२०१९ 

पाऊस ( ममी) ०८.० १५.० ०४.० ००.० ०४.० 
कमाल तापमान (अं.से.) ३०.० २९.० ३०.० ३०.० ३१.० 
कमान तापमान (अं.स.े) २२.० २०.० २०.० २०.० २१.० 

ढग ि थती ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची सापे  आ ता (%) ८२ ८२ ७९ ७७ ७५ 
दपुारची सापे  आ ता (%) ६६ ६९ ५६ ५५ ५२ 
वा याचा वेग ( कमी/तास) २४ २९ २२ २१ २५ 

वा याची दशा पि चम पि चम पि चम पि चम पि चम 

पुढ ल पाच दवसात बीड िज  हयात हलका त ेम  यम  व पा  या पावसाची श  यता आहे. पेरणीयो  य पाऊस (७५ ममी पे ा जा  त) 
झा  यास ज मनीत पुरेसा ओलावा अस  याची खा ी क नच बज या क न पकांची पेरणी करावी. ज मनीत पुरेसा ओलावा नस  यास 
शेतक-यांनी पेरणीची घाई क  नये.  या भागात पेरणीयो  य पाऊस (७५ ममी पे ा जा  त) झाला असेल (बीड िज  हा : आ  ट , धा र, 
केज, परळी वैजनाथ) तेथ ेखर प पकांची बज या क न पेरणी करावी. 

पकाच ेनाव अव था कृषी स ला 

कापूस लागवड 
कापूस पकाची लागवड १५ जुलैपयत करता येते. वाण: पीए-२५५, पीए-५२८, एन एच-६१५, एनएचएच-२५०, 
एनएचएच- ४४. 

तुर लागवड / पेरणी तुर पकाची लागवड / पेरणी १५ जुलैपयत करता येते. वाण: बीडीएन-७१६, ७११. 
मुग / उडीद पेरणी मुग / उडद  पेरणी ०७ जुलैपयत करता येते. वाण: बीएम २००३-२.   
भुईमूग पेरणी भुईमूग पकाची पेरणी १५ जुलैपयत करता येते. 

सोयाबीन पेरणी 
सोयाबीन पकाची पेरणी १५ जुलपैयत करता येते. वाण: एमएयुएस-६१२, ७१, १५८, १६२ तसेच एएमएस-
१००१, जेएस-९५६०, डीएस-२२८, जेएस-२०२९, जेएस- ९३०५.  

मका पेरणी मका पकाची पेरणी १५ जुलैपयत करता येते.  

केळी लागवड 
पुरेशा पाऊस झा  या शवाय नवीन केळी फळबागेची लागवड क  नये. बागेत आंतरमशागतीची कामे केल  
नस  यास पूण क न  यावी.  

आंबा लागवड 
पुरेशा पाऊस झा  या शवाय नवीन आंबा फळबागेची लागवड क  नये. बागेत आंतरमशागतीची कामे केल  
नस  यास पूण क न  यावी.  

ा  वाढ ची अव  था ा  बागेत तणाचे नयं ण करावे.  

सताफळ लागवड 
पुरेशा पाऊस झा  या शवाय नवीन सताफळ फळबागेची लागवड क  नये. बागेत आंतरमशागतीची केल  
नस  यास कामे पूण क न  यावी.  

भाजीपाला तण नयं ण गाद  वाफयावर रोपे तयार कर  यासाठ  बी टाकलेले अस  यास गाद  वाफयावर ल तणाचें नयं ण करावे.  
फुलशेती छाटणी गुलाबाची छाटणी केल  नस  यास छाटणी क न १ ट  के बोड  म णाची फवारणी करावी.  

तुती रेशीम उदयोग  -- 
रेशीम कटक संगोपन सु  कर  या  या चार दवस अगोदर तुती बागेस पा  याची पाळी दयावी. रेशीम 
कटकास दले  या पाने खादयाम  ये ८० ट  के आ ता असणे आव  यक आहे. १० ट  के पे ा जा  त तुती 
पाने सुकल  तर रेशीम कटकांना खाता येत नाह .  

पशुधन  यव  थापन -- 

पाऊस पड  यानंतर मराठवाडा सार  या कोरडया हवामाना  या भभुागावर आ ता नमाण होऊन अनेक 
परिजवींची वाढ गतीने होत ेव अशा प रिजवीचंी लागण पाऊस पड  यानतंर ता  काळ होते,  हणून 
पशुधनाम  ये (गाय,  हैस, शेळी, मढ ) परिजवींची लागण टाळ  यासाठ  ौढ शेळी व मढ म  ये पाऊस 
पड  यानंतर ता  काळ पडकावर चारावयास ने  यापूव  एक जंतनाशक औषधाची मा ा दयावी.  

 

सदर कृ ष हवामान स  ला प का वसंतराव नाईक मराठवाडा कृ ष व यापीठ, परभणी येथील ामीण कृ ष मौसम सेवा योजनेतील त  

स मती  या शफारशीव न तयार कर यात आल  असून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी क प कायालय मुंबई येथून सा रत कर  यात आलेल  

आहे. 


