
  

बीड जजल्हा कृजष हवामान सल्ला पत्रक क्रमाांक – 51/2022 - 2023      शुक्रवार, जदनाांक – 23.09.2022 
मागील आठवड्यातील हवामानस्थथती  
(जदनाांक 14 ते 20 सप्टेंबर, 2022) हवामान घटक  हवामान अांदाज   

(जदनाांक 24 ते 28 सप्टेंबर, 2022 साठी हवामान अांदाज) 
14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 जदनाांक  24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 

       पाऊस (जममी) 7.0 4.0 3.0 5.0 6.0 
       कमाल तापमान (अां .सें)  30.0 30.0 31.0 32.0 32.0 
       जकमान तापमान (अां .सें) 20.0 20.0 21.0 21.0 22.0 
       स.  

ढग स्थथती (आकाश) अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

ढगाळ 
       द.ु  
       सकाळची सापेक्ष आददता (%) 86 89 88 85 86 
       दपुारची सापेक्ष आददता (%) 49 49 51 45 48 
       वाऱ्याचा वेग (जकमी /तास ) 18 18 16 15 15 
       स.  

वाऱ्याची जदशा पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य        द.ु  

प्रादेजशक हवामान कें द्र,मुांबई येथनू प्राप्त झालेल्या अांदाजानसुार बीड जजल्हयात पढुील पाच जदवस तूरळक जठकाणी हलक्या थवरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. 
मराठवाडयात जदनाांक 23 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा  तर जदनाांक 30 सप्टेंबर ते 06 ऑक्टोबर दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा राहण्याची शक्यता आहे. 
सकॅ, इसरो अहमदाबाद याांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सजदनाच्या जजल्हाजनहाय व तालूकाजनहाय छायाजचत्रानसूार बाष्पोत्सजदनाचा वेग वाढलेला आहे.   
जवथतारीत अांदाजानसुार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात जदनाांक 28 सप्टेंबर ते 04 ऑक्टोबर, 2022 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे तर जकमान तापमान सरासरीएवढे तर पाऊस सरासरीएवढा राहण्याची शक्यता आहे. 
जपकाांचे नाव  अवथथा  कृषी हवामान सल्ला  

सोयाबीन शेंगा वाढीची उशीरा पेरणी केलेल्या सोयाबीन जपकात पानावरील जठपके, रायझेक्टोजनया एजरयल ब्लाईट, शेंगा करपा आजण इतर बरुशीजन्य रोगाच्या व्यवथथापनासाठी टेब्यकुोनझॅोल 10% + सल्फर 
65% (पवुदजमजित बरुशीनाशक) 500 ग्रमॅ ककवा टेब्यकुोनझॅोल 25.9 % 250 जमली ककवा पायरोक्लोथरोबीन 20 % 150 ते 200 ग्रमॅ ककवा पायरोक्लोथरोबीन 13.3 % + 
इजपक्साकोनाझोल 5% (पवुदजमजित बरुशीनाशक) 300 जमली प्रजत एकर पावसाची उघाड बघनू फवारावे. 
उशीरा पेरणी केलेल्या सोयाबीन जपकावरील जकडींच्या व्यवथथापनासाठी क्लोररँाजनलीप्रोल 18.5 % 60 जमली प्रजत एकर ककवा थायाजमथोक्झाम 12.6 % + लँबडा सायहलॅोजिन 
9.5% (पवूदजमजित जकटकनाशक) 50 जमली प्रजत एकर ककवा क्लोररँाजनलीप्रोल 9.3 % + लँबडा सायहलॅोजिन  4.6% 80  जमली प्रजत एकर (पवूदजमजित जकटकनाशक) ककवा 
टेराजनलीप्रोल 18.18% 100 ते 120 जमली प्रजत एकर यापैकी कुठलेही एक जकटकनाशक पावसाची उघाड बघनू फवारावे. 

खरीप ज्वारी दाणे भरणे खरीप ज्वारी जपकावरील कणसातील अळीचा प्रादभुाव जदसनु येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 5 % कनबोळी अकाची ककवा मलॅाजथऑन 5 % भकुटी प्रजत हेक्टरी 20 जकलो 
प्रमाणे धरुळणी करावी ककवा मलॅाजथऑन 50% 10 जमली प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 

ऊस वाढीची ऊस जपकावर पायरीला (पाकोळी) याचा प्रादभुाव जदसनू येत आहे, याच्या व्यवथथापनासाठी 5 % कनबोळी अकद  ककवा व्हीटीसीलीयम जलकॅनी ककवा मेटारायझीयम ॲनोसोप्ली या 
जैजवक बरुशीची 40 ग्रमॅ प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून करावी. रासायजनक व्यवथथापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस 20 % 600 जमली ककवा मोनोक्रोटोफॉस 36% 200 जमली प्रजत 
एकर पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 

हळद कां द वाढीची हळदीच्या पानावरील  जठपके याच्या व्यवथथापनासाठी अझोस्क्सथरॅाजबन 18.2% + डायफेनकोनझॅोल 11.4% 10 जमली + 5 जमली स्थटकर प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची 
उघाड बघनू फवारणी करावी.  हळद जपकात कां दमाशीचा प्रादभूाव जदसनू येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 15 जदवसाांच्या अांतराने स्क्वनालफॉस 25 % 20 जमली ककवा 
डायजमथोएट 30 % 10  जमली प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून चाांगल्या दजाचे स्थटकरसह आलटून-पालटून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी.  उघडे पडलेले कां द मातीने 
झाकून घ्यावेत. (हळद जपकावर कें द्रीय जकटकनाशक मांडळातफे लेबल क्लेम नसल्यामळेू जवद्याजपठ जशफारशीत सांशोधनाचे जनष्कषद जदले आहेत). 

हरभरा जजमनीच्या 
प्रकारानसूार 
जपकाची जनवड 

हरभऱ्याच्या पेरणीसाठी मध्यम ते भारी, पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी जमीन जनवडावी. चोपन व आम्ल जजमनीत हे पीक बरोबर येत नाही. पाणी साठवनू ठेवणाऱ्या जजमनीत 
लागवड केल्यास हे पीक उमळते. या जपकास कोरडे व थांड हवामान मानवते. 

करडई जजमनीच्या 
प्रकारानसूार 
जपकाची जनवड 

करडई जपकाला मध्यम ते भारी, उत्तम जनचरा आजण ओलावा जटकवनू ठेवणारी जमीन जनवडावी. खरीपातील मगु, उडीद ककवा सोयाबीन काढणीनांतर करडई पीक घ्यावे. 

सांत्रा/मोसांबी फळ वाढीची सांत्रा/मोसांबी बागेत फळ वाढीसाठी व फळगळ होऊ नये म्हणनू 00:52:34 1500 ग्रमॅ व जजब्रजॅलक ॲजसड 1 ग्रमॅ प्रजत 100 जलटर पाणी या प्रमाणे पावसाची उघाड बघनू फवारणी 
घ्यावी. 

डाळींब फळ वाढीची डाळींब बागेत रोगाच्या व्यवथथापनासाठी बोडो जमिण 0.5 %  ककवा कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 50% डब्ल्यपूी 2.5 ते 3 ग्रमॅ प्रजत जलटर ककवा कॉपर हायड्रॉक्साईड 53.8% 2 ते 2.5 
ग्रमॅ प्रजत जलटर + थपे्रडर स्थटकर 0.3 ते 0.5 जमली प्रजत जलटर पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. डाळींब बगेत फळवाढीसाठी 00:52:34 1500 ग्रमॅ व जजब्रजॅलक ॲजसड 1 ग्रमॅ 
प्रजत 100 जलटर पाणी या प्रमाणे पावसाची उघाड बघनू फवारणी घ्यावी. 

जचकू फळधारणा जचकू बागेत आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे. 
भाजीपाला वाढीची/ 

काढणी 
भाजीपाला जपकात आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे.  भाजीपाला (जमरची, वाांगे व भेंडी) जपकात रसशोषण करणाऱ्या जकडीचा प्रादभुाव जदसनू येत असल्यास त्याच्या 
व्यथथापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन 5% + फेनप्रोपािीन 15% 10 मीली ककवा  डायमेथोएट  30% 13 मीली प्रती 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 
काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला जपकाची काढणी करून घ्यावी.  

चारा जपके कापणी चाऱ्यासाठी लागवड केलेल्या सांकरीत नेजपयर जपकाची  पजहली कापणी 65 ते 70 जदवसानी तर नांतरच्या कापण्या 40 ते 45 जदवसानी (7 ते 8 कापण्या) कराव्यात. 
फुलशेती काढणी फुल जपकात आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे.काढणीस तयार असलेल्या फुलाांची काढणी करून घ्यावी.   
ततुी रेशीम 
उद्योग 

---- रेशीम कोषाचा बाजारातील भाव कोषातील रेशीम धागा टक्केवारीवर अवलांबनू असतो. तेव्हा ए गे्रड कोष उत्पादन करण्यासाठी ततुीच्या पानाची प्रत उत्तम असावी लागते. त्यासाठी 
जवषमकू्त व सेंद्रीय खत देणे गरजेचे आहे. एक जकलो कोष होण्यासाठी कमीत कमी कोषाची सांख्या हवी. साधारणपणे 550 ते 600 कोष एक जकलोत बसले तर ए गे्रड, 600 ते 
700 कोष बसले तर बी गे्रड, 700 ते 800 कोष बसले तर सी गे्रड व 800 च्या वर बसले तर डी गे्रड. एक जक.ग्र.ॅ रेशीम धागा तयार होण्यासाठी लागणार कोष सांख्या (जकलो) 
त्यास जरनडाटा असे म्हणतात. मागील दशकात 8.5 जकलो कोष वरून सध्या 6.5 जकलो पयंत रीनडाटा ने मजल मारली आहे. 

पशुधन 
व्यवथथापन 

लम्पी थकीन 
रोग 

लम्पी थकीन रोग याचा प्रसार हा अनेक मागानी होतो. त्यापैकी चावा घेणाऱ्या जकटीक वगीय माशा या एक प्रमखु होय. यामध्ये टबॅनॅस, थटोमोस्क्सस जहमटॅोजबया, क्यलूीकॉईडस, डास 
व काही प्रजातींचे गोचीडे याांचा समावेश होतो. याच्या जनयांत्रणासाठी सवद साधारणपणे 1.पशुधनास प्रखर उन्हाच्या वेळेस चारावयास सोडू नये (सकाळी 10 ते 17 पयंत गोठयात 
ठेवावे) 2. शेणाचा उजकरडा/खड्डा शेण टाकल्यानांतर पॉजलथीन/ताडपत्रीने झाकून टाकावा.3. गोठयात थवच्छता ठेवावी 4.पशुधनाच्या शरीरावर कमीत कमी एक आठवडयाच्या अांतराने 
5% जनम जसड कनदल एक्सरक्ट (जनम अकद ) ( NSKE) अथवा वनथपतीजन्य 10 जमली जनम तेल + 10 जमली जनलगीरी तेल + 10 जमली कारांज तेल + 2 ग्रमॅ अांगाचा साबण + 1 
जलटर पाणी हे द्रावण फवारावे.5. गोठयाची थवच्छता करून गोचीडाची अांडी गोळा करून शेकोटीमध्ये जाळावी.  6. आजार सदशृ लक्षणे आढळल्यास जवळच्या पशुवैद्यकीय 
दवाखान्यात सांपकद  साधावा. 7. रोग जनयांत्रणासाठी पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने पशुधनास लसीकरण करून घ्यावे 

सामदुाजयक 
जवज्ञान 

------ बालकाांना त्याांच्या वयास व जवकासात्मक पातळीस अनसुरून मनोरांजकजरत्या गोष्टी साांगाव्या, कारण गोष्टी ऐकल्यामळेू त्याांचा शब्दसांग्रह, सामान्यज्ञान, जजज्ञासा, बौध्दीक, 
कल्पनाशक्ती व थमरणशक्ती वधृ्ध्दगत होते. याबरोबरच त्याांचा वाचा व भाषा भावनात्मक, सामाजजक व नैजतक जवकास साधण्यासाठी गोष्टी लाभदायी ठरतात. 

सदर कृषी हवामान सल्ला पजत्रका वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी जवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सजमतीच्या जशफारशीवरून तयार करून प्रसाजरत करण्यात आली.  
मखु्य प्रकल्प समन्वयक  
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा  

वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी जवद्यापीठ, परभणी  
 

 

 

 

 
 

ग्रामीण कृजष मौसम सेवा  
अजखल भारतीय समन्वयीत कृजष हवामानशाथत्र सांशोधन प्रकल्प 

वसांतराव नाईक मराठवाडा कृजष जवद्यापीठ, परभणी – 431 402 
ईमेल -  amfuparbhani@gmail.com   

 

 

 



  

कहगोली जजल्हा कृजष हवामान सल्ला पत्रक क्रमाांक – 51/2022 - 2023      शुक्रवार, जदनाांक – 23.09.2022 
मागील आठवड्यातील हवामानस्थथती  
(जदनाांक 14 ते 20 सप्टेंबर, 2022) हवामान घटक  हवामान अांदाज   

(जदनाांक 24 ते 28 सप्टेंबर, 2022 साठी हवामान अांदाज) 
14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 जदनाांक  24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 

       पाऊस (जममी) 8.0 2.0 7.0 12.0 15.0 
       कमाल तापमान (अां .सें)  32.0 32.0 32.0 33.0 33.0 
       जकमान तापमान (अां .सें) 22.0 22.0 23.0 23.0 23.0 
       स.  

ढग स्थथती (आकाश) थवचछ थवचछ 
अांशत: 
ढगाळ 

ढगाळ 
पणूदत: 
ढगाळ        द.ु  

       सकाळची सापेक्ष आददता (%) 91 91 90 92 89 
       दपुारची सापेक्ष आददता (%) 62 54 57 57 62 
       वाऱ्याचा वेग (जकमी /तास ) 14 12 12 15 15 
       स.  

वाऱ्याची जदशा पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

उत्तर-
वायव्य        द.ु  

प्रादेजशक हवामान कें द्र,मुांबई येथनू प्राप्त झालेल्या अांदाजानसुार कहगोली जजल्हयात पढुील पाच जदवस तूरळक जठकाणी हलक्या थवरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. 
मराठवाडयात जदनाांक 23 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा  तर जदनाांक 30 सप्टेंबर ते 06 ऑक्टोबर दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा राहण्याची शक्यता आहे. 
सकॅ, इसरो अहमदाबाद याांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सजदनाच्या जजल्हाजनहाय व तालूकाजनहाय छायाजचत्रानसूार बाष्पोत्सजदनाचा वेग वाढलेला आहे.   
जवथतारीत अांदाजानसुार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात जदनाांक 28 सप्टेंबर ते 04 ऑक्टोबर, 2022 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे तर जकमान तापमान सरासरीएवढे तर पाऊस सरासरीएवढा राहण्याची शक्यता आहे. 
जपकाांचे नाव  अवथथा  कृषी हवामान सल्ला  

सोयाबीन शेंगा वाढीची उशीरा पेरणी केलेल्या सोयाबीन जपकात पानावरील जठपके, रायझेक्टोजनया एजरयल ब्लाईट, शेंगा करपा आजण इतर बरुशीजन्य रोगाच्या व्यवथथापनासाठी टेब्यकुोनझॅोल 10% + सल्फर 
65% (पवुदजमजित बरुशीनाशक) 500 ग्रमॅ ककवा टेब्यकुोनझॅोल 25.9 % 250 जमली ककवा पायरोक्लोथरोबीन 20 % 150 ते 200 ग्रमॅ ककवा पायरोक्लोथरोबीन 13.3 % + 
इजपक्साकोनाझोल 5% (पवुदजमजित बरुशीनाशक) 300 जमली प्रजत एकर पावसाची उघाड बघनू फवारावे. 
उशीरा पेरणी केलेल्या सोयाबीन जपकावरील जकडींच्या व्यवथथापनासाठी क्लोररँाजनलीप्रोल 18.5 % 60 जमली प्रजत एकर ककवा थायाजमथोक्झाम 12.6 % + लँबडा सायहलॅोजिन 
9.5% (पवूदजमजित जकटकनाशक) 50 जमली प्रजत एकर ककवा क्लोररँाजनलीप्रोल 9.3 % + लँबडा सायहलॅोजिन  4.6% 80  जमली प्रजत एकर (पवूदजमजित जकटकनाशक) ककवा 
टेराजनलीप्रोल 18.18% 100 ते 120 जमली प्रजत एकर यापैकी कुठलेही एक जकटकनाशक पावसाची उघाड बघनू फवारावे. 

खरीप ज्वारी दाणे भरणे खरीप ज्वारी जपकावरील कणसातील अळीचा प्रादभुाव जदसनु येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 5 % कनबोळी अकाची ककवा मलॅाजथऑन 5 % भकुटी प्रजत हेक्टरी 20 जकलो 
प्रमाणे धरुळणी करावी ककवा मलॅाजथऑन 50% 10 जमली प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 

ऊस वाढीची ऊस जपकावर पायरीला (पाकोळी) याचा प्रादभुाव जदसनू येत आहे, याच्या व्यवथथापनासाठी 5 % कनबोळी अकद  ककवा व्हीटीसीलीयम जलकॅनी ककवा मेटारायझीयम ॲनोसोप्ली या 
जैजवक बरुशीची 40 ग्रमॅ प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून करावी. रासायजनक व्यवथथापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस 20 % 600 जमली ककवा मोनोक्रोटोफॉस 36% 200 जमली प्रजत 
एकर पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 

हळद कां द वाढीची हळदीच्या पानावरील  जठपके याच्या व्यवथथापनासाठी अझोस्क्सथरॅाजबन 18.2% + डायफेनकोनझॅोल 11.4% 10 जमली + 5 जमली स्थटकर प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची 
उघाड बघनू फवारणी करावी.  हळद जपकात कां दमाशीचा प्रादभूाव जदसनू येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 15 जदवसाांच्या अांतराने स्क्वनालफॉस 25 % 20 जमली ककवा 
डायजमथोएट 30 % 10  जमली प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून चाांगल्या दजाचे स्थटकरसह आलटून-पालटून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी.  उघडे पडलेले कां द मातीने 
झाकून घ्यावेत. (हळद जपकावर कें द्रीय जकटकनाशक मांडळातफे लेबल क्लेम नसल्यामळेू जवद्याजपठ जशफारशीत सांशोधनाचे जनष्कषद जदले आहेत). 

हरभरा जजमनीच्या 
प्रकारानसूार 
जपकाची जनवड 

हरभऱ्याच्या पेरणीसाठी मध्यम ते भारी, पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी जमीन जनवडावी. चोपन व आम्ल जजमनीत हे पीक बरोबर येत नाही. पाणी साठवनू ठेवणाऱ्या जजमनीत 
लागवड केल्यास हे पीक उमळते. या जपकास कोरडे व थांड हवामान मानवते. 

करडई जजमनीच्या 
प्रकारानसूार 
जपकाची जनवड 

करडई जपकाला मध्यम ते भारी, उत्तम जनचरा आजण ओलावा जटकवनू ठेवणारी जमीन जनवडावी. खरीपातील मगु, उडीद ककवा सोयाबीन काढणीनांतर करडई पीक घ्यावे. 

सांत्रा/मोसांबी फळ वाढीची सांत्रा/मोसांबी बागेत फळ वाढीसाठी व फळगळ होऊ नये म्हणनू 00:52:34 1500 ग्रमॅ व जजब्रजॅलक ॲजसड 1 ग्रमॅ प्रजत 100 जलटर पाणी या प्रमाणे पावसाची उघाड बघनू फवारणी 
घ्यावी. 

डाळींब फळ वाढीची डाळींब बागेत रोगाच्या व्यवथथापनासाठी बोडो जमिण 0.5 %  ककवा कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 50% डब्ल्यपूी 2.5 ते 3 ग्रमॅ प्रजत जलटर ककवा कॉपर हायड्रॉक्साईड 53.8% 2 ते 2.5 
ग्रमॅ प्रजत जलटर + थपे्रडर स्थटकर 0.3 ते 0.5 जमली प्रजत जलटर पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. डाळींब बगेत फळवाढीसाठी 00:52:34 1500 ग्रमॅ व जजब्रजॅलक ॲजसड 1 ग्रमॅ 
प्रजत 100 जलटर पाणी या प्रमाणे पावसाची उघाड बघनू फवारणी घ्यावी. 

जचकू फळधारणा जचकू बागेत आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे. 
भाजीपाला वाढीची/ 

काढणी 
भाजीपाला जपकात आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे.  भाजीपाला (जमरची, वाांगे व भेंडी) जपकात रसशोषण करणाऱ्या जकडीचा प्रादभुाव जदसनू येत असल्यास त्याच्या 
व्यथथापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन 5% + फेनप्रोपािीन 15% 10 मीली ककवा  डायमेथोएट  30% 13 मीली प्रती 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 
काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला जपकाची काढणी करून घ्यावी.  

चारा जपके कापणी चाऱ्यासाठी लागवड केलेल्या सांकरीत नेजपयर जपकाची  पजहली कापणी 65 ते 70 जदवसानी तर नांतरच्या कापण्या 40 ते 45 जदवसानी (7 ते 8 कापण्या) कराव्यात. 
फुलशेती काढणी फुल जपकात आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे.काढणीस तयार असलेल्या फुलाांची काढणी करून घ्यावी.   
ततुी रेशीम 
उद्योग 

---- रेशीम कोषाचा बाजारातील भाव कोषातील रेशीम धागा टक्केवारीवर अवलांबनू असतो. तेव्हा ए गे्रड कोष उत्पादन करण्यासाठी ततुीच्या पानाची प्रत उत्तम असावी लागते. त्यासाठी 
जवषमकू्त व सेंद्रीय खत देणे गरजेचे आहे. एक जकलो कोष होण्यासाठी कमीत कमी कोषाची सांख्या हवी. साधारणपणे 550 ते 600 कोष एक जकलोत बसले तर ए गे्रड, 600 ते 
700 कोष बसले तर बी गे्रड, 700 ते 800 कोष बसले तर सी गे्रड व 800 च्या वर बसले तर डी गे्रड. एक जक.ग्र.ॅ रेशीम धागा तयार होण्यासाठी लागणार कोष सांख्या (जकलो) 
त्यास जरनडाटा असे म्हणतात. मागील दशकात 8.5 जकलो कोष वरून सध्या 6.5 जकलो पयंत रीनडाटा ने मजल मारली आहे. 

पशुधन 
व्यवथथापन 

लम्पी थकीन 
रोग 

लम्पी थकीन रोग याचा प्रसार हा अनेक मागानी होतो. त्यापैकी चावा घेणाऱ्या जकटीक वगीय माशा या एक प्रमखु होय. यामध्ये टबॅनॅस, थटोमोस्क्सस जहमटॅोजबया, क्यलूीकॉईडस, डास 
व काही प्रजातींचे गोचीडे याांचा समावेश होतो. याच्या जनयांत्रणासाठी सवद साधारणपणे 1.पशुधनास प्रखर उन्हाच्या वेळेस चारावयास सोडू नये (सकाळी 10 ते 17 पयंत गोठयात 
ठेवावे) 2. शेणाचा उजकरडा/खड्डा शेण टाकल्यानांतर पॉजलथीन/ताडपत्रीने झाकून टाकावा.3. गोठयात थवच्छता ठेवावी 4.पशुधनाच्या शरीरावर कमीत कमी एक आठवडयाच्या अांतराने 
5% जनम जसड कनदल एक्सरक्ट (जनम अकद ) ( NSKE) अथवा वनथपतीजन्य 10 जमली जनम तेल + 10 जमली जनलगीरी तेल + 10 जमली कारांज तेल + 2 ग्रमॅ अांगाचा साबण + 1 
जलटर पाणी हे द्रावण फवारावे.5. गोठयाची थवच्छता करून गोचीडाची अांडी गोळा करून शेकोटीमध्ये जाळावी.  6. आजार सदशृ लक्षणे आढळल्यास जवळच्या पशुवैद्यकीय 
दवाखान्यात सांपकद  साधावा. 7. रोग जनयांत्रणासाठी पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने पशुधनास लसीकरण करून घ्यावे 

सामदुाजयक 
जवज्ञान 

------ बालकाांना त्याांच्या वयास व जवकासात्मक पातळीस अनसुरून मनोरांजकजरत्या गोष्टी साांगाव्या, कारण गोष्टी ऐकल्यामळेू त्याांचा शब्दसांग्रह, सामान्यज्ञान, जजज्ञासा, बौध्दीक, 
कल्पनाशक्ती व थमरणशक्ती वधृ्ध्दगत होते. याबरोबरच त्याांचा वाचा व भाषा भावनात्मक, सामाजजक व नैजतक जवकास साधण्यासाठी गोष्टी लाभदायी ठरतात. 

सदर कृषी हवामान सल्ला पजत्रका वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी जवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सजमतीच्या जशफारशीवरून तयार करून प्रसाजरत करण्यात आली.  
मखु्य प्रकल्प समन्वयक  
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा  

वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी जवद्यापीठ, परभणी  
 

 

 

 

 

 
 

ग्रामीण कृजष मौसम सेवा  
अजखल भारतीय समन्वयीत कृजष हवामानशाथत्र सांशोधन प्रकल्प 

वसांतराव नाईक मराठवाडा कृजष जवद्यापीठ, परभणी – 431 402 
ईमेल -  amfuparbhani@gmail.com   

 

 

 



  

जालना जजल्हा कृजष हवामान सल्ला पत्रक क्रमाांक – 51/2022 - 2023      शुक्रवार, जदनाांक – 23.09.2022 
मागील आठवड्यातील हवामानस्थथती  
(जदनाांक 14 ते 20 सप्टेंबर, 2022) हवामान घटक  हवामान अांदाज   

(जदनाांक 24 ते 28 सप्टेंबर, 2022 साठी हवामान अांदाज) 
14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 जदनाांक  24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 

       पाऊस (जममी) 9.0 2.0 2.0 8.0 10.0 
       कमाल तापमान (अां .सें)  31.0 31.0 32.0 32.0 32.0 
       जकमान तापमान (अां .सें) 20.0 20.0 21.0 22.0 22.0 
       स.  

ढग स्थथती (आकाश) अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

ढगाळ ढगाळ        द.ु  
       सकाळची सापेक्ष आददता (%) 91 89 91 90 91 
       दपुारची सापेक्ष आददता (%) 62 51 57 56 57 
       वाऱ्याचा वेग (जकमी /तास ) 16 14 13 16 15 
       स.  

वाऱ्याची जदशा पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

वायव्य 
       द.ु  
प्रादेजशक हवामान कें द्र,मुांबई येथनू प्राप्त झालेल्या अांदाजानसुार जालना जजल्हयात पढुील पाच जदवस तूरळक जठकाणी हलक्या थवरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. 
मराठवाडयात जदनाांक 23 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा  तर जदनाांक 30 सप्टेंबर ते 06 ऑक्टोबर दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा राहण्याची शक्यता आहे. 
सकॅ, इसरो अहमदाबाद याांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सजदनाच्या जजल्हाजनहाय व तालूकाजनहाय छायाजचत्रानसूार बाष्पोत्सजदनाचा वेग वाढलेला आहे.   
जवथतारीत अांदाजानसुार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात जदनाांक 28 सप्टेंबर ते 04 ऑक्टोबर, 2022 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे तर जकमान तापमान सरासरीएवढे तर पाऊस सरासरीएवढा राहण्याची शक्यता आहे. 
जपकाांचे नाव  अवथथा  कृषी हवामान सल्ला  

सोयाबीन शेंगा वाढीची उशीरा पेरणी केलेल्या सोयाबीन जपकात पानावरील जठपके, रायझेक्टोजनया एजरयल ब्लाईट, शेंगा करपा आजण इतर बरुशीजन्य रोगाच्या व्यवथथापनासाठी टेब्यकुोनझॅोल 10% + सल्फर 
65% (पवुदजमजित बरुशीनाशक) 500 ग्रमॅ ककवा टेब्यकुोनझॅोल 25.9 % 250 जमली ककवा पायरोक्लोथरोबीन 20 % 150 ते 200 ग्रमॅ ककवा पायरोक्लोथरोबीन 13.3 % + 
इजपक्साकोनाझोल 5% (पवुदजमजित बरुशीनाशक) 300 जमली प्रजत एकर पावसाची उघाड बघनू फवारावे. 
उशीरा पेरणी केलेल्या सोयाबीन जपकावरील जकडींच्या व्यवथथापनासाठी क्लोररँाजनलीप्रोल 18.5 % 60 जमली प्रजत एकर ककवा थायाजमथोक्झाम 12.6 % + लँबडा सायहलॅोजिन 
9.5% (पवूदजमजित जकटकनाशक) 50 जमली प्रजत एकर ककवा क्लोररँाजनलीप्रोल 9.3 % + लँबडा सायहलॅोजिन  4.6% 80  जमली प्रजत एकर (पवूदजमजित जकटकनाशक) ककवा 
टेराजनलीप्रोल 18.18% 100 ते 120 जमली प्रजत एकर यापैकी कुठलेही एक जकटकनाशक पावसाची उघाड बघनू फवारावे. 

खरीप ज्वारी दाणे भरणे खरीप ज्वारी जपकावरील कणसातील अळीचा प्रादभुाव जदसनु येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 5 % कनबोळी अकाची ककवा मलॅाजथऑन 5 % भकुटी प्रजत हेक्टरी 20 जकलो 
प्रमाणे धरुळणी करावी ककवा मलॅाजथऑन 50% 10 जमली प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 

ऊस वाढीची ऊस जपकावर पायरीला (पाकोळी) याचा प्रादभुाव जदसनू येत आहे, याच्या व्यवथथापनासाठी 5 % कनबोळी अकद  ककवा व्हीटीसीलीयम जलकॅनी ककवा मेटारायझीयम ॲनोसोप्ली या 
जैजवक बरुशीची 40 ग्रमॅ प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून करावी. रासायजनक व्यवथथापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस 20 % 600 जमली ककवा मोनोक्रोटोफॉस 36% 200 जमली प्रजत 
एकर पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 

हळद कां द वाढीची हळदीच्या पानावरील  जठपके याच्या व्यवथथापनासाठी अझोस्क्सथरॅाजबन 18.2% + डायफेनकोनझॅोल 11.4% 10 जमली + 5 जमली स्थटकर प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची 
उघाड बघनू फवारणी करावी.  हळद जपकात कां दमाशीचा प्रादभूाव जदसनू येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 15 जदवसाांच्या अांतराने स्क्वनालफॉस 25 % 20 जमली ककवा 
डायजमथोएट 30 % 10  जमली प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून चाांगल्या दजाचे स्थटकरसह आलटून-पालटून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी.  उघडे पडलेले कां द मातीने 
झाकून घ्यावेत. (हळद जपकावर कें द्रीय जकटकनाशक मांडळातफे लेबल क्लेम नसल्यामळेू जवद्याजपठ जशफारशीत सांशोधनाचे जनष्कषद जदले आहेत). 

हरभरा जजमनीच्या 
प्रकारानसूार 
जपकाची जनवड 

हरभऱ्याच्या पेरणीसाठी मध्यम ते भारी, पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी जमीन जनवडावी. चोपन व आम्ल जजमनीत हे पीक बरोबर येत नाही. पाणी साठवनू ठेवणाऱ्या जजमनीत 
लागवड केल्यास हे पीक उमळते. या जपकास कोरडे व थांड हवामान मानवते. 

करडई जजमनीच्या 
प्रकारानसूार 
जपकाची जनवड 

करडई जपकाला मध्यम ते भारी, उत्तम जनचरा आजण ओलावा जटकवनू ठेवणारी जमीन जनवडावी. खरीपातील मगु, उडीद ककवा सोयाबीन काढणीनांतर करडई पीक घ्यावे. 

सांत्रा/मोसांबी फळ वाढीची सांत्रा/मोसांबी बागेत फळ वाढीसाठी व फळगळ होऊ नये म्हणनू 00:52:34 1500 ग्रमॅ व जजब्रजॅलक ॲजसड 1 ग्रमॅ प्रजत 100 जलटर पाणी या प्रमाणे पावसाची उघाड बघनू फवारणी 
घ्यावी. 

डाळींब फळ वाढीची डाळींब बागेत रोगाच्या व्यवथथापनासाठी बोडो जमिण 0.5 %  ककवा कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 50% डब्ल्यपूी 2.5 ते 3 ग्रमॅ प्रजत जलटर ककवा कॉपर हायड्रॉक्साईड 53.8% 2 ते 2.5 
ग्रमॅ प्रजत जलटर + थपे्रडर स्थटकर 0.3 ते 0.5 जमली प्रजत जलटर पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. डाळींब बगेत फळवाढीसाठी 00:52:34 1500 ग्रमॅ व जजब्रजॅलक ॲजसड 1 ग्रमॅ 
प्रजत 100 जलटर पाणी या प्रमाणे पावसाची उघाड बघनू फवारणी घ्यावी. 

जचकू फळधारणा जचकू बागेत आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे. 
भाजीपाला वाढीची/ 

काढणी 
भाजीपाला जपकात आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे.  भाजीपाला (जमरची, वाांगे व भेंडी) जपकात रसशोषण करणाऱ्या जकडीचा प्रादभुाव जदसनू येत असल्यास त्याच्या 
व्यथथापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन 5% + फेनप्रोपािीन 15% 10 मीली ककवा  डायमेथोएट  30% 13 मीली प्रती 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 
काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला जपकाची काढणी करून घ्यावी.  

चारा जपके कापणी चाऱ्यासाठी लागवड केलेल्या सांकरीत नेजपयर जपकाची  पजहली कापणी 65 ते 70 जदवसानी तर नांतरच्या कापण्या 40 ते 45 जदवसानी (7 ते 8 कापण्या) कराव्यात. 
फुलशेती काढणी फुल जपकात आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे.काढणीस तयार असलेल्या फुलाांची काढणी करून घ्यावी.   
ततुी रेशीम 
उद्योग 

---- रेशीम कोषाचा बाजारातील भाव कोषातील रेशीम धागा टक्केवारीवर अवलांबनू असतो. तेव्हा ए गे्रड कोष उत्पादन करण्यासाठी ततुीच्या पानाची प्रत उत्तम असावी लागते. त्यासाठी 
जवषमकू्त व सेंद्रीय खत देणे गरजेचे आहे. एक जकलो कोष होण्यासाठी कमीत कमी कोषाची सांख्या हवी. साधारणपणे 550 ते 600 कोष एक जकलोत बसले तर ए गे्रड, 600 ते 
700 कोष बसले तर बी गे्रड, 700 ते 800 कोष बसले तर सी गे्रड व 800 च्या वर बसले तर डी गे्रड. एक जक.ग्र.ॅ रेशीम धागा तयार होण्यासाठी लागणार कोष सांख्या (जकलो) 
त्यास जरनडाटा असे म्हणतात. मागील दशकात 8.5 जकलो कोष वरून सध्या 6.5 जकलो पयंत रीनडाटा ने मजल मारली आहे. 

पशुधन 
व्यवथथापन 

लम्पी थकीन 
रोग 

लम्पी थकीन रोग याचा प्रसार हा अनेक मागानी होतो. त्यापैकी चावा घेणाऱ्या जकटीक वगीय माशा या एक प्रमखु होय. यामध्ये टबॅनॅस, थटोमोस्क्सस जहमटॅोजबया, क्यलूीकॉईडस, डास 
व काही प्रजातींचे गोचीडे याांचा समावेश होतो. याच्या जनयांत्रणासाठी सवद साधारणपणे 1.पशुधनास प्रखर उन्हाच्या वेळेस चारावयास सोडू नये (सकाळी 10 ते 17 पयंत गोठयात 
ठेवावे) 2. शेणाचा उजकरडा/खड्डा शेण टाकल्यानांतर पॉजलथीन/ताडपत्रीने झाकून टाकावा.3. गोठयात थवच्छता ठेवावी 4.पशुधनाच्या शरीरावर कमीत कमी एक आठवडयाच्या अांतराने 
5% जनम जसड कनदल एक्सरक्ट (जनम अकद ) ( NSKE) अथवा वनथपतीजन्य 10 जमली जनम तेल + 10 जमली जनलगीरी तेल + 10 जमली कारांज तेल + 2 ग्रमॅ अांगाचा साबण + 1 
जलटर पाणी हे द्रावण फवारावे.5. गोठयाची थवच्छता करून गोचीडाची अांडी गोळा करून शेकोटीमध्ये जाळावी.  6. आजार सदशृ लक्षणे आढळल्यास जवळच्या पशुवैद्यकीय 
दवाखान्यात सांपकद  साधावा. 7. रोग जनयांत्रणासाठी पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने पशुधनास लसीकरण करून घ्यावे 

सामदुाजयक 
जवज्ञान 

------ बालकाांना त्याांच्या वयास व जवकासात्मक पातळीस अनसुरून मनोरांजकजरत्या गोष्टी साांगाव्या, कारण गोष्टी ऐकल्यामळेू त्याांचा शब्दसांग्रह, सामान्यज्ञान, जजज्ञासा, बौध्दीक, 
कल्पनाशक्ती व थमरणशक्ती वधृ्ध्दगत होते. याबरोबरच त्याांचा वाचा व भाषा भावनात्मक, सामाजजक व नैजतक जवकास साधण्यासाठी गोष्टी लाभदायी ठरतात. 

सदर कृषी हवामान सल्ला पजत्रका वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी जवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सजमतीच्या जशफारशीवरून तयार करून प्रसाजरत करण्यात आली.  
मखु्य प्रकल्प समन्वयक  
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा  

वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी जवद्यापीठ, परभणी  
 

 

 

 

 
 

ग्रामीण कृजष मौसम सेवा  
अजखल भारतीय समन्वयीत कृजष हवामानशाथत्र सांशोधन प्रकल्प 

वसांतराव नाईक मराठवाडा कृजष जवद्यापीठ, परभणी – 431 402 
ईमेल -  amfuparbhani@gmail.com   

 

 

 



  

लातूर जजल्हा कृजष हवामान सल्ला पत्रक क्रमाांक – 51/2022 - 2023      शुक्रवार, जदनाांक – 23.09.2022 
मागील आठवड्यातील हवामानस्थथती  
(जदनाांक 14 ते 20 सप्टेंबर, 2022) हवामान घटक  हवामान अांदाज   

(जदनाांक 24 ते 28 सप्टेंबर, 2022 साठी हवामान अांदाज) 
14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 जदनाांक  24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 

       पाऊस (जममी) 8.0 6.0 7.0 10.0 13.0 
       कमाल तापमान (अां .सें)  29.0 30.0 31.0 31.0 32.0 
       जकमान तापमान (अां .सें) 21.0 22.0 22.0 22.0 23.0 
       स.  

ढग स्थथती (आकाश) अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

ढगाळ 
       द.ु  
       सकाळची सापेक्ष आददता (%) 92 89 88 89 91 
       दपुारची सापेक्ष आददता (%) 56 51 44 50 54 
       वाऱ्याचा वेग (जकमी /तास ) 16 15 14 13 13 
       स.  

वाऱ्याची जदशा पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य        द.ु  

प्रादेजशक हवामान कें द्र,मुांबई येथनू प्राप्त झालेल्या अांदाजानसुार लातूर जजल्हयात पढुील पाच जदवस तूरळक जठकाणी हलक्या थवरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. 
मराठवाडयात जदनाांक 23 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा  तर जदनाांक 30 सप्टेंबर ते 06 ऑक्टोबर दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा राहण्याची शक्यता आहे. 
सकॅ, इसरो अहमदाबाद याांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सजदनाच्या जजल्हाजनहाय व तालूकाजनहाय छायाजचत्रानसूार बाष्पोत्सजदनाचा वेग वाढलेला आहे.   
जवथतारीत अांदाजानसुार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात जदनाांक 28 सप्टेंबर ते 04 ऑक्टोबर, 2022 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे तर जकमान तापमान सरासरीएवढे तर पाऊस सरासरीएवढा राहण्याची शक्यता आहे. 
जपकाांचे नाव  अवथथा  कृषी हवामान सल्ला  

सोयाबीन शेंगा वाढीची उशीरा पेरणी केलेल्या सोयाबीन जपकात पानावरील जठपके , रायझेक्टोजनया एजरयल ब्लाईट , शेंगा करपा आजण इतर बरुशीजन्य रोगाच्या व्यवथथापनासाठी टेब्यकुोनझॅोल 10% + 
सल्फर 65% (पवुदजमजित बरुशीनाशक) 500 ग्रमॅ ककवा टेब्यकुोनझॅोल 25.9% 250 जमली ककवा पायरोक्लोथरोबीन 20% 150 ते 200 ग्रमॅ ककवा पायरोक्लोथरोबीन 13.3% + 
इजपक्साकोनाझोल 5% (पवुदजमजित बरुशीनाशक) 300 जमली प्रजत एकर पावसाची उघाड बघनू फवारावे. 
उशीरा पेरणी केलेल्या सोयाबीन जपकावरील जकडींच्या व्यवथथापनासाठी क्लोररँाजनलीप्रोल 18.5 % 60 जमली प्रजत एकर ककवा थायाजमथोक्झाम 12.6 % + लँबडा सायहलॅोजिन 
9.5% (पवूदजमजित जकटकनाशक) 50 जमली प्रजत एकर ककवा क्लोररँाजनलीप्रोल 9.3 % + लँबडा सायहलॅोजिन  4.6% 80  जमली प्रजत एकर (पवूदजमजित जकटकनाशक) ककवा 
टेराजनलीप्रोल 18.18% 100 ते 120 जमली प्रजत एकर यापैकी कुठलेही एक जकटकनाशक पावसाची उघाड बघनू फवारावे. 

खरीप ज्वारी दाणे भरणे खरीप ज्वारी जपकावरील कणसातील अळीचा प्रादभुाव जदसनु येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 5 % कनबोळी अकाची ककवा मलॅाजथऑन 5 % भकुटी प्रजत हेक्टरी 20 जकलो 
प्रमाणे धरुळणी करावी ककवा मलॅाजथऑन 50% 10 जमली प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 

ऊस वाढीची ऊस जपकावर पायरीला (पाकोळी) याचा प्रादभुाव जदसनू येत आहे, याच्या व्यवथथापनासाठी 5 % कनबोळी अकद  ककवा व्हीटीसीलीयम जलकॅनी ककवा मेटारायझीयम ॲनोसोप्ली या 
जैजवक बरुशीची 40 ग्रमॅ प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून करावी. रासायजनक व्यवथथापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस 20 % 600 जमली ककवा मोनोक्रोटोफॉस 36% 200 जमली प्रजत 
एकर पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 

हळद कां द वाढीची हळदीच्या पानावरील  जठपके याच्या व्यवथथापनासाठी अझोस्क्सथरॅाजबन 18.2% + डायफेनकोनझॅोल 11.4% 10 जमली + 5 जमली स्थटकर प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून 
पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी.  हळद जपकात कां दमाशीचा प्रादभूाव जदसनू येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 15 जदवसाांच्या अांतराने स्क्वनालफॉस 25 % 20 जमली 
ककवा डायजमथोएट 30 % 10  जमली प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून चाांगल्या दजाचे स्थटकरसह आलटून-पालटून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी.  उघडे पडलेले कां द 
मातीने झाकून घ्यावेत. (हळद जपकावर कें द्रीय जकटकनाशक मांडळातफे लेबल क्लेम नसल्यामळेू जवद्याजपठ जशफारशीत सांशोधनाचे जनष्कषद जदले आहेत). 

हरभरा जजमनीच्या 
प्रकारानसूार 
जपकाची जनवड 

हरभऱ्याच्या पेरणीसाठी मध्यम ते भारी, पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी जमीन जनवडावी. चोपन व आम्ल जजमनीत हे पीक बरोबर येत नाही. पाणी साठवनू ठेवणाऱ्या जजमनीत 
लागवड केल्यास हे पीक उमळते. या जपकास कोरडे व थांड हवामान मानवते. 

करडई जजमनीच्या 
प्रकारानसूार 
जपकाची जनवड 

करडई जपकाला मध्यम ते भारी, उत्तम जनचरा आजण ओलावा जटकवनू ठेवणारी जमीन जनवडावी. खरीपातील मगु, उडीद ककवा सोयाबीन काढणीनांतर करडई पीक घ्यावे. 

सांत्रा/मोसांबी फळ वाढीची सांत्रा/मोसांबी बागेत फळ वाढीसाठी व फळगळ होऊ नये म्हणनू 00:52:34 1500 ग्रमॅ व जजब्रजॅलक ॲजसड 1 ग्रमॅ प्रजत 100 जलटर पाणी या प्रमाणे पावसाची उघाड बघनू फवारणी 
घ्यावी. 

डाळींब फळ वाढीची डाळींब बागेत रोगाच्या व्यवथथापनासाठी बोडो जमिण 0.5 %  ककवा कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 50 % डब्ल्यपूी 2.5 ते 3 ग्रमॅ प्रजत जलटर ककवा कॉपर हायड्रॉक्साईड 53.8 % 2 ते 
2.5 ग्रमॅ प्रजत जलटर + थपे्रडर स्थटकर 0.3 ते 0.5 जमली प्रजत जलटर पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी.  डाळींब बगेत फळवाढीसाठी 00:52:34 1500 ग्रमॅ व जजब्रजॅलक 
ॲजसड 1 ग्रमॅ प्रजत 100 जलटर पाणी या प्रमाणे पावसाची उघाड बघनू फवारणी घ्यावी. 

जचकू फळधारणा जचकू बागेत आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे. 
भाजीपाला वाढीची/ काढणी भाजीपाला जपकात आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे.  भाजीपाला (जमरची, वाांगे व भेंडी) जपकात रसशोषण करणाऱ्या जकडीचा प्रादभुाव जदसनू येत असल्यास 

त्याच्या व्यथथापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन  5% + फेनप्रोपािीन  15% 10 मीली ककवा  डायमेथोएट  30% 13 मीली प्रती 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघनू 
फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला जपकाची काढणी करून घ्यावी.  

चारा जपके कापणी चाऱ्यासाठी लागवड केलेल्या सांकरीत नेजपयर जपकाची  पजहली कापणी 65 ते 70 जदवसानी तर नांतरच्या कापण्या 40 ते 45 जदवसानी (7 ते 8 कापण्या) कराव्यात. 
फुलशेती काढणी फुल जपकात आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे.काढणीस तयार असलेल्या फुलाांची काढणी करून घ्यावी.   
ततुी रेशीम 
उद्योग 

---- रेशीम कोषाचा बाजारातील भाव कोषातील रेशीम धागा टक्केवारीवर अवलांबनू असतो. तेव्हा ए गे्रड कोष उत्पादन करण्यासाठी ततुीच्या पानाची प्रत उत्तम असावी लागते. त्यासाठी 
जवषमकू्त व सेंद्रीय खत देणे गरजेचे आहे. एक जकलो कोष होण्यासाठी कमीत कमी कोषाची सांख्या हवी. साधारणपणे 550 ते 600 कोष एक जकलोत बसले तर ए गे्रड, 600 ते 
700 कोष बसले तर बी गे्रड, 700 ते 800 कोष बसले तर सी गे्रड व 800 च्या वर बसले तर डी गे्रड. एक जक.ग्र.ॅ रेशीम धागा तयार होण्यासाठी लागणार कोष सांख्या (जकलो) 
त्यास जरनडाटा असे म्हणतात. मागील दशकात 8.5 जकलो कोष वरून सध्या 6.5 जकलो पयंत रीनडाटा ने मजल मारली आहे. 

पशुधन 
व्यवथथापन 

लम्पी थकीन रोग लम्पी थकीन रोग याचा प्रसार हा अनेक मागानी होतो. त्यापैकी चावा घेणाऱ्या जकटीक वगीय माशा या एक प्रमखु होय. यामध्ये टबॅनॅस, थटोमोस्क्सस जहमटॅोजबया, क्यलूीकॉईडस, 
डास व काही प्रजातींचे गोचीडे याांचा समावेश होतो. याच्या जनयांत्रणासाठी सवद साधारणपणे 1.पशुधनास प्रखर उन्हाच्या वेळेस चारावयास सोडू नये (सकाळी 10 ते 17 पयंत 
गोठयात ठेवावे) 2. शेणाचा उजकरडा/खड्डा शेण टाकल्यानांतर पॉजलथीन/ताडपत्रीने झाकून टाकावा.3. गोठयात थवच्छता ठेवावी 4.पशुधनाच्या शरीरावर कमीत कमी एक 
आठवडयाच्या अांतराने 5% जनम जसड कनदल एक्सरक्ट (जनम अकद ) ( NSKE) अथवा वनथपतीजन्य 10 जमली जनम तेल + 10 जमली जनलगीरी तेल + 10 जमली कारांज तेल + 2 
ग्रमॅ अांगाचा साबण + 1 जलटर पाणी हे द्रावण फवारावे.5. गोठयाची थवच्छता करून गोचीडाची अांडी गोळा करून शेकोटीमध्ये जाळावी.  6. आजार सदशृ लक्षणे आढळल्यास 
जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सांपकद  साधावा. 7. रोग जनयांत्रणासाठी पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने पशुधनास लसीकरण करून घ्यावे 

सामदुाजयक 
जवज्ञान 

------ बालकाांना त्याांच्या वयास व जवकासात्मक पातळीस अनसुरून मनोरांजकजरत्या गोष्टी साांगाव्या, कारण गोष्टी ऐकल्यामळेू त्याांचा शब्दसांग्रह, सामान्यज्ञान, जजज्ञासा, बौध्दीक, 
कल्पनाशक्ती व थमरणशक्ती वधृ्ध्दगत होते. याबरोबरच त्याांचा वाचा व भाषा भावनात्मक, सामाजजक व नैजतक जवकास साधण्यासाठी गोष्टी लाभदायी ठरतात. 

सदर कृषी हवामान सल्ला पजत्रका वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी जवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सजमतीच्या जशफारशीवरून तयार करून प्रसाजरत करण्यात आली.  
मखु्य प्रकल्प समन्वयक  
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा  

वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी जवद्यापीठ, परभणी  
 

 

 

 

 
 

ग्रामीण कृजष मौसम सेवा  
अजखल भारतीय समन्वयीत कृजष हवामानशाथत्र सांशोधन प्रकल्प 

वसांतराव नाईक मराठवाडा कृजष जवद्यापीठ, परभणी – 431 402 
ईमेल -  amfuparbhani@gmail.com   

 

 

 



  

नाांदेड जजल्हा कृजष हवामान सल्ला पत्रक क्रमाांक – 51/2022 - 2023      शुक्रवार, जदनाांक – 23.09.2022 
मागील आठवड्यातील हवामानस्थथती  
(जदनाांक 14 ते 20 सप्टेंबर, 2022) हवामान घटक  हवामान अांदाज   

(जदनाांक 24 ते 28 सप्टेंबर, 2022 साठी हवामान अांदाज) 
14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 जदनाांक  24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 

       पाऊस (जममी) 8.0 2.0 8.0 13.0 18.0 
       कमाल तापमान (अां .सें)  30.0 31.0 32.0 33.0 33.0 
       जकमान तापमान (अां .सें) 22.0 22.0 22.0 23.0 23.0 
       स.  

ढग स्थथती (आकाश) अांशत: 
ढगाळ 

थवच्छ थवच्छ ढगाळ 
पणूदत: 
ढगाळ        द.ु  

       सकाळची सापेक्ष आददता (%) 93 89 88 91 90 
       दपुारची सापेक्ष आददता (%) 62 58 54 60 66 
       वाऱ्याचा वेग (जकमी /तास ) 13 11 10 13 13 
       स.  

वाऱ्याची जदशा पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य        द.ु  

प्रादेजशक हवामान कें द्र,मुांबई येथनू प्राप्त झालेल्या अांदाजानसुार नाांदेड जजल्हयात पढुील पाच जदवस तूरळक जठकाणी हलक्या थवरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. 
मराठवाडयात जदनाांक 23 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा  तर जदनाांक 30 सप्टेंबर ते 06 ऑक्टोबर दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा राहण्याची शक्यता आहे. 
सकॅ, इसरो अहमदाबाद याांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सजदनाच्या जजल्हाजनहाय व तालूकाजनहाय छायाजचत्रानसूार बाष्पोत्सजदनाचा वेग वाढलेला आहे.   
जवथतारीत अांदाजानसुार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात जदनाांक 28 सप्टेंबर ते 04 ऑक्टोबर, 2022 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे तर जकमान तापमान सरासरीएवढे तर पाऊस सरासरीएवढा राहण्याची शक्यता आहे. 
जपकाांचे नाव  अवथथा  कृषी हवामान सल्ला  

सोयाबीन शेंगा वाढीची उशीरा पेरणी केलेल्या सोयाबीन जपकात पानावरील जठपके, रायझेक्टोजनया एजरयल ब्लाईट, शेंगा करपा आजण इतर बरुशीजन्य रोगाच्या व्यवथथापनासाठी टेब्यकुोनझॅोल 10% + सल्फर 
65% (पवुदजमजित बरुशीनाशक) 500 ग्रमॅ ककवा टेब्यकुोनझॅोल 25.9 % 250 जमली ककवा पायरोक्लोथरोबीन 20 % 150 ते 200 ग्रमॅ ककवा पायरोक्लोथरोबीन 13.3 % + 
इजपक्साकोनाझोल 5% (पवुदजमजित बरुशीनाशक) 300 जमली प्रजत एकर पावसाची उघाड बघनू फवारावे. 
उशीरा पेरणी केलेल्या सोयाबीन जपकावरील जकडींच्या व्यवथथापनासाठी क्लोररँाजनलीप्रोल 18.5 % 60 जमली प्रजत एकर ककवा थायाजमथोक्झाम 12.6 % + लँबडा सायहलॅोजिन 
9.5% (पवूदजमजित जकटकनाशक) 50 जमली प्रजत एकर ककवा क्लोररँाजनलीप्रोल 9.3 % + लँबडा सायहलॅोजिन  4.6% 80  जमली प्रजत एकर (पवूदजमजित जकटकनाशक) ककवा 
टेराजनलीप्रोल 18.18% 100 ते 120 जमली प्रजत एकर यापैकी कुठलेही एक जकटकनाशक पावसाची उघाड बघनू फवारावे. 

खरीप ज्वारी दाणे भरणे खरीप ज्वारी जपकावरील कणसातील अळीचा प्रादभुाव जदसनु येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 5 % कनबोळी अकाची ककवा मलॅाजथऑन 5 % भकुटी प्रजत हेक्टरी 20 जकलो 
प्रमाणे धरुळणी करावी ककवा मलॅाजथऑन 50% 10 जमली प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 

ऊस वाढीची ऊस जपकावर पायरीला (पाकोळी) याचा प्रादभुाव जदसनू येत आहे, याच्या व्यवथथापनासाठी 5 % कनबोळी अकद  ककवा व्हीटीसीलीयम जलकॅनी ककवा मेटारायझीयम ॲनोसोप्ली या 
जैजवक बरुशीची 40 ग्रमॅ प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून करावी. रासायजनक व्यवथथापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस 20 % 600 जमली ककवा मोनोक्रोटोफॉस 36% 200 जमली प्रजत 
एकर पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 

हळद कां द वाढीची हळदीच्या पानावरील  जठपके याच्या व्यवथथापनासाठी अझोस्क्सथरॅाजबन 18.2% + डायफेनकोनझॅोल 11.4% 10 जमली + 5 जमली स्थटकर प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची 
उघाड बघनू फवारणी करावी.  हळद जपकात कां दमाशीचा प्रादभूाव जदसनू येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 15 जदवसाांच्या अांतराने स्क्वनालफॉस 25 % 20 जमली ककवा 
डायजमथोएट 30 % 10  जमली प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून चाांगल्या दजाचे स्थटकरसह आलटून-पालटून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी.  उघडे पडलेले कां द मातीने 
झाकून घ्यावेत. (हळद जपकावर कें द्रीय जकटकनाशक मांडळातफे लेबल क्लेम नसल्यामळेू जवद्याजपठ जशफारशीत सांशोधनाचे जनष्कषद जदले आहेत). 

हरभरा जजमनीच्या 
प्रकारानसूार 
जपकाची जनवड 

हरभऱ्याच्या पेरणीसाठी मध्यम ते भारी, पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी जमीन जनवडावी. चोपन व आम्ल जजमनीत हे पीक बरोबर येत नाही. पाणी साठवनू ठेवणाऱ्या जजमनीत 
लागवड केल्यास हे पीक उमळते. या जपकास कोरडे व थांड हवामान मानवते. 

करडई जजमनीच्या 
प्रकारानसूार 
जपकाची जनवड 

करडई जपकाला मध्यम ते भारी, उत्तम जनचरा आजण ओलावा जटकवनू ठेवणारी जमीन जनवडावी. खरीपातील मगु, उडीद ककवा सोयाबीन काढणीनांतर करडई पीक घ्यावे. 

सांत्रा/मोसांबी फळ वाढीची सांत्रा/मोसांबी बागेत फळ वाढीसाठी व फळगळ होऊ नये म्हणनू 00:52:34 1500 ग्रमॅ व जजब्रजॅलक ॲजसड 1 ग्रमॅ प्रजत 100 जलटर पाणी या प्रमाणे पावसाची उघाड बघनू फवारणी 
घ्यावी. 

डाळींब फळ वाढीची डाळींब बागेत रोगाच्या व्यवथथापनासाठी बोडो जमिण 0.5 %  ककवा कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 50% डब्ल्यपूी 2.5 ते 3 ग्रमॅ प्रजत जलटर ककवा कॉपर हायड्रॉक्साईड 53.8% 2 ते 2.5 
ग्रमॅ प्रजत जलटर + थपे्रडर स्थटकर 0.3 ते 0.5 जमली प्रजत जलटर पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. डाळींब बगेत फळवाढीसाठी 00:52:34 1500 ग्रमॅ व जजब्रजॅलक ॲजसड 1 ग्रमॅ 
प्रजत 100 जलटर पाणी या प्रमाणे पावसाची उघाड बघनू फवारणी घ्यावी. 

जचकू फळधारणा जचकू बागेत आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे. 
भाजीपाला वाढीची/ 

काढणी 
भाजीपाला जपकात आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे.  भाजीपाला (जमरची, वाांगे व भेंडी) जपकात रसशोषण करणाऱ्या जकडीचा प्रादभुाव जदसनू येत असल्यास त्याच्या 
व्यथथापनासाठी पायरीप्रॉक्सीफेन 5% + फेनप्रोपािीन 15% 10 मीली ककवा  डायमेथोएट  30% 13 मीली प्रती 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 
काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला जपकाची काढणी करून घ्यावी.  

चारा जपके कापणी चाऱ्यासाठी लागवड केलेल्या सांकरीत नेजपयर जपकाची  पजहली कापणी 65 ते 70 जदवसानी तर नांतरच्या कापण्या 40 ते 45 जदवसानी (7 ते 8 कापण्या) कराव्यात. 
फुलशेती काढणी फुल जपकात आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे.काढणीस तयार असलेल्या फुलाांची काढणी करून घ्यावी.   
ततुी रेशीम 
उद्योग 

---- रेशीम कोषाचा बाजारातील भाव कोषातील रेशीम धागा टक्केवारीवर अवलांबनू असतो. तेव्हा ए गे्रड कोष उत्पादन करण्यासाठी ततुीच्या पानाची प्रत उत्तम असावी लागते. त्यासाठी 
जवषमकू्त व सेंद्रीय खत देणे गरजेचे आहे. एक जकलो कोष होण्यासाठी कमीत कमी कोषाची सांख्या हवी. साधारणपणे 550 ते 600 कोष एक जकलोत बसले तर ए गे्रड, 600 ते 
700 कोष बसले तर बी गे्रड, 700 ते 800 कोष बसले तर सी गे्रड व 800 च्या वर बसले तर डी गे्रड. एक जक.ग्र.ॅ रेशीम धागा तयार होण्यासाठी लागणार कोष सांख्या (जकलो) 
त्यास जरनडाटा असे म्हणतात. मागील दशकात 8.5 जकलो कोष वरून सध्या 6.5 जकलो पयंत रीनडाटा ने मजल मारली आहे. 

पशुधन 
व्यवथथापन 

लम्पी थकीन 
रोग 

लम्पी थकीन रोग याचा प्रसार हा अनेक मागानी होतो. त्यापैकी चावा घेणाऱ्या जकटीक वगीय माशा या एक प्रमखु होय. यामध्ये टबॅनॅस, थटोमोस्क्सस जहमटॅोजबया, क्यलूीकॉईडस, डास 
व काही प्रजातींचे गोचीडे याांचा समावेश होतो. याच्या जनयांत्रणासाठी सवद साधारणपणे 1.पशुधनास प्रखर उन्हाच्या वेळेस चारावयास सोडू नये (सकाळी 10 ते 17 पयंत गोठयात 
ठेवावे) 2. शेणाचा उजकरडा/खड्डा शेण टाकल्यानांतर पॉजलथीन/ताडपत्रीने झाकून टाकावा.3. गोठयात थवच्छता ठेवावी 4.पशुधनाच्या शरीरावर कमीत कमी एक आठवडयाच्या अांतराने 
5% जनम जसड कनदल एक्सरक्ट (जनम अकद ) ( NSKE) अथवा वनथपतीजन्य 10 जमली जनम तेल + 10 जमली जनलगीरी तेल + 10 जमली कारांज तेल + 2 ग्रमॅ अांगाचा साबण + 1 
जलटर पाणी हे द्रावण फवारावे.5. गोठयाची थवच्छता करून गोचीडाची अांडी गोळा करून शेकोटीमध्ये जाळावी.  6. आजार सदशृ लक्षणे आढळल्यास जवळच्या पशुवैद्यकीय 
दवाखान्यात सांपकद  साधावा. 7. रोग जनयांत्रणासाठी पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने पशुधनास लसीकरण करून घ्यावे 

सामदुाजयक 
जवज्ञान 

------ बालकाांना त्याांच्या वयास व जवकासात्मक पातळीस अनसुरून मनोरांजकजरत्या गोष्टी साांगाव्या, कारण गोष्टी ऐकल्यामळेू त्याांचा शब्दसांग्रह, सामान्यज्ञान, जजज्ञासा, बौध्दीक, 
कल्पनाशक्ती व थमरणशक्ती वधृ्ध्दगत होते. याबरोबरच त्याांचा वाचा व भाषा भावनात्मक, सामाजजक व नैजतक जवकास साधण्यासाठी गोष्टी लाभदायी ठरतात. 

सदर कृषी हवामान सल्ला पजत्रका वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी जवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सजमतीच्या जशफारशीवरून तयार करून प्रसाजरत करण्यात आली.  
मखु्य प्रकल्प समन्वयक  
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा  

वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी जवद्यापीठ, परभणी  
 

 

 

 

 
 

ग्रामीण कृजष मौसम सेवा  
अजखल भारतीय समन्वयीत कृजष हवामानशाथत्र सांशोधन प्रकल्प 

वसांतराव नाईक मराठवाडा कृजष जवद्यापीठ, परभणी – 431 402 
ईमेल -  amfuparbhani@gmail.com   

 

 

 



  

परभणी जजल्हा कृजष हवामान सल्ला पत्रक क्रमाांक – 51/2022 - 2023      शुक्रवार, जदनाांक – 23.09.2022 
मागील आठवड्यातील हवामानस्थथती  
(जदनाांक 17 ते 23 सप्टेंबर, 2022) हवामान घटक  हवामान अांदाज   

(जदनाांक 24 ते 28 सप्टेंबर, 2022 साठी हवामान अांदाज) 
17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 जदनाांक  24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 
4.3 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 पाऊस (जममी) 7.0 6.0 11.0 11.0 9.0 
30.2 31.6 30.1 30.4 30.0 31.3  कमाल तापमान (अां .सें)  32.0 32.0 32.0 33.0 33.0 
21.0 21.7 21.9 21.4 21.3 21.7 21.0 जकमान तापमान (अां .सें) 22.0 22.0 23.0 23.0 23.0 
पणूदत: 
ढगाळ 

थवच्छ ढगाळ ढगाळ पणूदत: 
ढगाळ 

ढगाळ ढगाळ स.  
ढग स्थथती (आकाश) थवच्छ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

पणूदत: 
ढगाळ पणूदत: 

ढगाळ 
अांशत: 
ढगाळ 

पणूदत: 
ढगाळ 

ढगाळ ढगाळ पणूदत: 
ढगाळ 

 द.ु  

93 91 91 88 89 88 89 सकाळची सापेक्ष आददता (%) 90 89 89 87 88 
87 54 71 76 66 62  दपुारची सापेक्ष आददता (%) 54 48 51 52 54 
4.9 3.1 3.5 4.3 5.3 5.1 5.6 वाऱ्याचा वेग (जकमी /तास ) 14 13 13 15 14 

शाांत उत्तर-
वायव्य पस्चचम पस्चचम-

वायव्य 
पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य पस्चचम स.  

वाऱ्याची जदशा पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य उत्तर-

वायव्य पस्चचम पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

पस्चचम-
वायव्य 

उत्तर-
वायव्य 

 द.ु  
पाऊस (जममी) मागील आठवड्यातील  पाऊस (जममी) 01/01/2022 पासनु आजपयंत  पाऊस (जममी) 01/06/2022 पासनु आजपयंत 

9.3    873.6 849.2 
प्रादेजशक हवामान कें द्र,मुांबई येथनू प्राप्त झालेल्या अांदाजानसुार परभणी जजल्हयात पढुील पाच जदवस तूरळक जठकाणी हलक्या थवरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. 
मराठवाडयात जदनाांक 23 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा  तर जदनाांक 30 सप्टेंबर ते 06 ऑक्टोबर दरम्यान पाऊस सरासरीएवढा राहण्याची शक्यता आहे. 
सकॅ, इसरो अहमदाबाद याांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सजदनाच्या जजल्हाजनहाय व तालूकाजनहाय छायाजचत्रानसूार बाष्पोत्सजदनाचा वेग वाढलेला आहे.   
जवथतारीत अांदाजानसुार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात जदनाांक 28 सप्टेंबर ते 04 ऑक्टोबर, 2022 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे तर जकमान तापमान सरासरीएवढे तर पाऊस सरासरीएवढा राहण्याची शक्यता आहे. 

जपकाांचे नाव  अवथथा  कृषी हवामान सल्ला  
सोयाबीन शेंगा वाढीची उशीरा पेरणी केलेल्या सोयाबीन जपकात पानावरील जठपके , रायझेक्टोजनया एजरयल ब्लाईट , शेंगा करपा आजण इतर बरुशीजन्य रोगाच्या व्यवथथापनासाठी टेब्यकुोनझॅोल 10% + सल्फर 65% 

(पवुदजमजित बरुशीनाशक) 500 ग्रमॅ ककवा टेब्यकुोनझॅोल 25.9 % 250 जमली ककवा पायरोक्लोथरोबीन 20 % 150 ते 200 ग्रमॅ ककवा पायरोक्लोथरोबीन 13.3 % + इजपक्साकोनाझोल 5% 
(पवुदजमजित बरुशीनाशक) 300 जमली प्रजत एकर पावसाची उघाड बघनू फवारावे. 
उशीरा पेरणी केलेल्या सोयाबीन जपकावरील जकडींच्या व्यवथथापनासाठी क्लोररँाजनलीप्रोल 18.5 % 60 जमली प्रजत एकर ककवा थायाजमथोक्झाम 12.6 % + लँबडा सायहलॅोजिन 9.5% (पवूदजमजित 
जकटकनाशक) 50 जमली प्रजत एकर ककवा क्लोररँाजनलीप्रोल 9.3 % + लँबडा सायहलॅोजिन 4.6% 80  जमली प्रजत एकर (पवूदजमजित जकटकनाशक) ककवा टेराजनलीप्रोल 18.18 % 100 ते 120 
जमली प्रजत एकर यापैकी कुठलेही एक जकटकनाशक पावसाची उघाड बघनू फवारावे. 

खरीप ज्वारी दाणे भरण े खरीप ज्वारी जपकावरील कणसातील अळीचा प्रादभुाव जदसनु येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 5 % कनबोळी अकाची ककवा मलॅाजथऑन 5 % भकुटी प्रजत हेक्टरी 20 जकलो प्रमाणे धरुळणी 
करावी ककवा मलॅाजथऑन 50% 10 जमली प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. 

ऊस वाढीची ऊस जपकावर पायरीला (पाकोळी) याचा प्रादभुाव जदसनू येत आहे, याच्या व्यवथथापनासाठी 5% कनबोळी अकद  ककवा व्हीटीसीलीयम जलकॅनी ककवा मेटारायझीयम ॲनोसोप्ली या जैजवक बरुशीची 40 
ग्रमॅ प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून करावी. रासायजनक व्यवथथापनासाठी क्लोरोपायरीफॉस 20 % 600 जमली ककवा मोनोक्रोटोफॉस 36% 200 जमली प्रजत एकर पावसाची उघाड बघनू फवारणी 
करावी. 

हळद कां द वाढीची हळदीच्या पानावरील  जठपके याच्या व्यवथथापनासाठी अझोस्क्सथरॅाजबन 18.2% + डायफेनकोनझॅोल 11.4% 10 जमली + 5 जमली स्थटकर प्रजत 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघनू 
फवारणी करावी.  हळद जपकात कां दमाशीचा प्रादभूाव जदसनू येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 15 जदवसाांच्या अांतराने स्क्वनालफॉस 25% 20 जमली ककवा डायजमथोएट 30 % 10  जमली प्रजत 
10 जलटर पाण्यात जमसळून चाांगल्या दजाचे स्थटकरसह आलटून-पालटून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी.  उघडे पडलेले कां द मातीने झाकून घ्यावेत. (हळद जपकावर कें द्रीय जकटकनाशक 
मांडळातफे लेबल क्लेम नसल्यामळेू जवद्याजपठ जशफारशीत सांशोधनाचे जनष्कषद जदले आहेत). 

हरभरा जजमनीच्या 
प्रकारानसूार 
जपकाची जनवड 

हरभऱ्याच्या पेरणीसाठी मध्यम ते भारी, पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी जमीन जनवडावी. चोपन व आम्ल जजमनीत हे पीक बरोबर येत नाही. पाणी साठवनू ठेवणाऱ्या जजमनीत लागवड केल्यास हे 
पीक उमळते. या जपकास कोरडे व थांड हवामान मानवते. 

करडई जजमनीच्या 
प्रकारानसूार 
जपकाची जनवड 

करडई जपकाला मध्यम ते भारी, उत्तम जनचरा आजण ओलावा जटकवनू ठेवणारी जमीन जनवडावी. खरीपातील मगु, उडीद ककवा सोयाबीन काढणीनांतर करडई पीक घ्यावे. 

सांत्रा/मोसांबी फळ वाढीची सांत्रा/मोसांबी बागेत फळ वाढीसाठी व फळगळ होऊ नये म्हणनू 00:52:34 1500 ग्रमॅ व जजब्रजॅलक ॲजसड 1 ग्रमॅ प्रजत 100 जलटर पाणी या प्रमाणे पावसाची उघाड बघनू फवारणी घ्यावी. 
डाळींब फळ वाढीची डाळींब बागेत रोगाच्या व्यवथथापनासाठी बोडो जमिण 0.5%  ककवा कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 50% डब्ल्यपूी 2.5 ते 3 ग्रमॅ प्रजत जलटर ककवा कॉपर हायड्रॉक्साईड 53.8% 2 ते 2.5 ग्रमॅ प्रजत जलटर 

+ थपे्रडर स्थटकर 0.3 ते 0.5 जमली प्रजत जलटर पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी.  डाळींब बगेत फळवाढीसाठी 00:52:34 1500 ग्रमॅ व जजब्रजॅलक ॲजसड 1 ग्रमॅ प्रजत 100 जलटर पाणी या 
प्रमाणे पावसाची उघाड बघनू फवारणी घ्यावी. 

जचकू फळधारणा जचकू बागेत आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे. 
भाजीपाला वाढीची/ काढणी भाजीपाला जपकात आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे. भाजीपाला (जमरची, वाांगे व भेंडी) जपकात रसशोषण करणाऱ्या जकडीचा प्रादभुाव जदसनू येत असल्यास त्याच्या व्यथथापनासाठी 

पायरीप्रॉक्सीफेन 5% + फेनप्रोपािीन  15% 10 मीली ककवा  डायमेथोएट  30% 13 मीली प्रती 10 जलटर पाण्यात जमसळून पावसाची उघाड बघनू फवारणी करावी. काढणीस तयार असलेल्या 
भाजीपाला जपकाची काढणी करून घ्यावी.  

चारा जपके कापणी चाऱ्यासाठी लागवड केलेल्या सांकरीत नेजपयर जपकाची  पजहली कापणी 65 ते 70 जदवसानी तर नांतरच्या कापण्या 40 ते 45 जदवसानी (7 ते 8 कापण्या) कराव्यात. 
फुलशेती काढणी फुल जपकात आांतरमशागतीची कामे करून तण जनयांत्रण करावे.काढणीस तयार असलेल्या फुलाांची काढणी करून घ्यावी.   
ततुी रेशीम 
उद्योग 

---- रेशीम कोषाचा बाजारातील भाव कोषातील रेशीम धागा टक्केवारीवर अवलांबनू असतो. तेव्हा ए गे्रड कोष उत्पादन करण्यासाठी ततुीच्या पानाची प्रत उत्तम असावी लागते. त्यासाठी जवषमकू्त व 
सेंद्रीय खत देणे गरजेचे आहे. एक जकलो कोष होण्यासाठी कमीत कमी कोषाची सांख्या हवी. साधारणपणे 550 ते 600 कोष एक जकलोत बसले तर ए गे्रड, 600 ते 700 कोष बसले तर बी गे्रड, 
700 ते 800 कोष बसले तर सी गे्रड व 800 च्या वर बसले तर डी गे्रड. एक जक.ग्र.ॅ रेशीम धागा तयार होण्यासाठी लागणार कोष सांख्या (जकलो) त्यास जरनडाटा असे म्हणतात. मागील दशकात 
8.5 जकलो कोष वरून सध्या 6.5 जकलो पयंत रीनडाटा ने मजल मारली आहे. 

पशुधन 
व्यवथथापन 

लम्पी थकीन रोग लम्पी थकीन रोग याचा प्रसार हा अनेक मागानी होतो. त्यापैकी चावा घेणाऱ्या जकटीक वगीय माशा या एक प्रमखु होय. यामध्ये टबॅनॅस, थटोमोस्क्सस जहमटॅोजबया, क्यलूीकॉईडस, डास व काही 
प्रजातींचे गोचीडे याांचा समावेश होतो. याच्या जनयांत्रणासाठी सवद साधारणपणे 1.पशुधनास प्रखर उन्हाच्या वेळेस चारावयास सोडू नये (सकाळी 10 ते 17 पयंत गोठयात ठेवावे) 2. शेणाचा 
उजकरडा/खड्डा शेण टाकल्यानांतर पॉजलथीन/ताडपत्रीने झाकून टाकावा.3. गोठयात थवच्छता ठेवावी 4.पशुधनाच्या शरीरावर कमीत कमी एक आठवडयाच्या अांतराने 5 % जनम जसड कनदल एक्सरक्ट 
(जनम अकद ) ( NSKE) अथवा वनथपतीजन्य 10 जमली जनम तेल + 10 जमली जनलगीरी तेल + 10 जमली कारांज तेल + 2 ग्रमॅ अांगाचा साबण + 1 जलटर पाणी हे द्रावण फवारावे.5. गोठयाची 
थवच्छता करून गोचीडाची अांडी गोळा करून शेकोटीमध्ये जाळावी.  6. आजार सदृश लक्षणे आढळल्यास जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सांपकद  साधावा. 7. रोग जनयांत्रणासाठी पशुवैद्यकाच्या 
सल्ल्याने पशुधनास लसीकरण करून घ्यावे 

सामदुाजयक 
जवज्ञान 

------ बालकाांना त्याांच्या वयास व जवकासात्मक पातळीस अनसुरून मनोरांजकजरत्या गोष्टी साांगाव्या, कारण गोष्टी ऐकल्यामळेू त्याांचा शब्दसांग्रह, सामान्यज्ञान, जजज्ञासा, बौध्दीक, कल्पनाशक्ती व 
थमरणशक्ती वधृ्ध्दगत होते. याबरोबरच त्याांचा वाचा व भाषा भावनात्मक, सामाजजक व नैजतक जवकास साधण्यासाठी गोष्टी लाभदायी ठरतात. 

सदर कृषी हवामान सल्ला पजत्रका वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी जवद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ सजमतीच्या जशफारशीवरून तयार करून प्रसाजरत करण्यात आली.  
मखु्य प्रकल्प समन्वयक  
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा  

वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी जवद्यापीठ, परभणी   
 

 

 

 
 

ग्रामीण कृजष मौसम सेवा  
अजखल भारतीय समन्वयीत कृजष हवामानशाथत्र सांशोधन प्रकल्प 

वसांतराव नाईक मराठवाडा कृजष जवद्यापीठ, परभणी – 431 402 
ईमेल -  amfuparbhani@gmail.com   

 

 

 


