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हवामान घटक 
हवामान अंदाज 

(िदनाकं: १०/०७/२०१९ ते १४/०७/२०१९) 
िदनाकं १०/०७ ११/०७ १२/०७ १३/०७ १४/०७ 

पाऊस )िममी(  ०६.० ०८.० ०९.० ०५.० ०८.० 
कमाल तापमान )अं.से(  ३५.० ३४.० ३४.० ३३.० ३३.० 
िकमान तापमान )अं.से(  २३.० २३.० २३.० २३.० २३.० 

ढग थती ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 
सकाळची सापे  आ ता (%) ७७ ७९ ७९ ७७ ७६ 
दुपारची सापे  आ ता (%) ५३ ५५ ५८ ५२ ५२ 
वा याचा वगे )िकमी/तास(  १८ १६ १६ १४ १८ 

वा याची िदशा नैऋ  य पि म पि म नैऋ  य नैऋ  य 
परभणी िज  हयात पुढील पाच िदवसात हल  या ते म  यम  व पा  या पावसाची श  यता आहे. 

िपकाचे नाव अव था कृषी स ा 

कापसू लागवड 
कापसू िपकाची लागवड १५ जुलपैयत करता येते. पेरणीयो  य पाऊस (७५ िममी पे ा 
जा  त) झा  यास बीटी कापूस िपका  या कमी कालावधी  या वाणाचंी िनवड करावी. 

तुर 
लागवड / 

पेरणी 
पेरणीयो  य पाऊस (७५ िममी पे ा जा  त) झा  यास तुरी  या कमी कालावधी  या 
(बीडीएन-७०८, बीडीएन-७११) वाणाचंी िनवड करावी. 

मुग / उडीद पेरणी पुढील काळात मुग / उडदी िपकाची पेरणी क  नये.  
भईुमूग पेरणी पुढील काळात भईुमूग िपकाची पेरणी क  नये. 

मका पेरणी 
मका िपकावरील ल  करी अळी  या  यव  थापनासाठी िबया  यास सायए  ीिनली ोल 
१९.८० ट  के  थायोिमथॉ  झाम १९.८० ट  के ४ िमली ती िकलो िबया  यास 
िब ज ीया करावी.  

केळी वाढीची अव  था 
केळी बागेतील तणांचे िनयं ण क न आव  यकता अस  यास बागेस पाणी  यव  थापन 
कराव.े   

आबंा वाढीची अव  था 
आबंा फळबागेत ५००: ५००: ५०० ॅम न ,  फुरद, पालाश  ५० िकलो शेणखत ती 
झाड खतमा ा दयावी.  

ा  वाढीची अव  था 
ा  बागेत वलेीवरील पानांची सं  या िनयं ीत करावी. तसेच बागेत रोगनाशकाची 

फवारणी करावी.  

िसताफळ वाढीची अव  था 
िसताफळ फळबागेत ३००: ३००: ३०० ॅम न ,  फुरद, पालाश  ५० िकलो शेणखत 

ती झाड खतमा ा दयावी. 

भाजीपाला लागवड 
वलेवग य भाजीपाला िपकाची लागवड केली नस  यास लागवड क न िपकास हलके 
पाणी दयाव.े   

फुलशेती वाढीची अव  था 
गुलाब फुल िपकावरील रसशोषन िकडीचा ादुभ व िदसनु िकडी  या  यव  थापनासाठी 
डायिमथोएट ३० ट  के २०० िमली ती एकर या माणात फवारणी करावी.  

तुती रेशीम 
उदयोग 

 -- 

तुती लागवड जुन ते स  टबर मिह  यापयत हल  या, म  यम ते भारी जिमनीत करता येते. 
तुती बे  यापासून गादी वाफयावर रोपावाटीका क न तीन मिह  यानंतर रोपे शेतात 
लावगड करावी. बेणे लागवड करताना ०.२ ट  के बावी  टीन या बुरशीनाशकाची 
बेणे ीया क नच लागवड करावी.  



पशुधन 
 यव  थापन 

-- 
या मिह  याम  ये घरगुती माशा व त  सम कार  या माशाचंा ादुभ व गोठयाम  ये जा  त 

माणात आढळतो  हणनू ५ ट  के नबोळी अक गोठयाम  य,े पिरसराम  ये व पशुधना  या 
शरीरावर फवारावा.  

 

सदर कृिष हवामान स  ला पि का वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिष िव ापीठ, परभणी येथील ामीण कृिष मौसम सेवा 

योजनेतील त  सिमती  या िशफारशीव न तयार कर यात आली असून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी क प काय लय 

मंुबई येथून सािरत कर  यात आललेी आहे 


