
  

बीड जजल्हा कृजष हवामान सल्ला पत्रक क्रमाांक – 14/2023 - 2024      शुक्रवार, जदनाांक – 19.05.2023 
मागील आठवड्यातील हवामानस्थथती  

(जदनाांक 10 ते 16 मे, 2023) हवामान घटक  हवामान अांदाज   
(जदनाांक 20 ते 24 मे, 2023 साठी हवामान अांदाज)  

10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 जदनाांक  20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 

       पाऊस (जममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
       कमाल तापमान (अां .सें)  41.0 41.0 42.0 42.0 43.0 
       जकमान तापमान (अां .सें) 25.0 24.0 24.0 25.0 25.0 
       स.  

ढग स्थथती (आकाश) थवच्छ थवच्छ अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ        द.ु  

       सकाळची सापेक्ष आददता (%) 37 40 39 32 36 
       दपुारची सापेक्ष आददता (%) 25 25 26 26 25 
       वाऱ्याचा वेग (जकमी /तास ) 19 21 20 17 17 
       स.  

वाऱ्याची जदशा उत्तर- 
वायव्य 

पस्चचयम-
वायव्य 

उत्तर-
वायव्य 

पस्चचयम-
वायव्य 

पस्चचयम-
वायव्य        द.ु  

प्रादेजशक हवामान कें द्र,मुांबई येथनू प्राप्त झालेल्या अांदाजानसुार बीड जजल्हयात पढुील 3 ते 4 जदवसात कमाल तापमानात हळूहळू 2 ते 3 अां.से. ने वाढ होण्याची शक्यता आहे.  
मराठवाडयात जदनाांक 19 ते 25 मे 2023 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरी पेक्षा कमी व जदनाांक 26 मे ते 01 जनू 2023 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे 
राहण्याची शक्यता आहे. 
सकॅ, इसरो अहमदाबाद याांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सजदनाच्या जजल्हाजनहाय व तालूकाजनहाय छायाजचत्रानसूार मराठवाडयात बाष्पोत्सजदनाचा वेग ककजचत वाढलेला आहे तर जजमनीतील 
ओलावा ककजचत कमी झालेला आहे. 
जवथतारीत अांदाजानसुार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात जदनाांक 24 ते 30 मे 2023 दरम्यान कमाल तापमान, जकमान तापमान व पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. 
जपकाांचे नाव  अवथथा  कृषी हवामान सल्ला  
सोयाबीन जजमनीची जनवड सोयाबीन जपकाची पेरणी सवद प्रकारच्या जजमनीत करता येते. परांत ुअत्यांत हलक्या जजमनीत अपेजक्षत उत्पादन जमळत नाही. जाथत 

आम्लयकु्त, क्षारयकु्त तथा रेताड जजमनीत सोयाबीनचे पीक घेऊ नये. सोयाबीन लागवडीसाठी मध्यम ते भारी उत्तम जनचऱ्याची, सेंजद्रय 
कबाची मात्रा चाांगल्या प्रमाणात असलेली जमीन जनवडावी. जजमनीचा साम ू6.5 ते 7.5 च्या दरम्यान असणे गरजेचे आहे.  

खरीप ज्वारी जजमनीची जनवड खरीप ज्वारी पेरणीसाठी मध्यम ते भारी, उत्तम जनचऱ्याची जमीन जनवडावी. जजमनीचा साम ु5.5 ते 8.4 पयंत असावा. 
बाजरी जजमनीची जनवड बाजरी या जपकाच्या पेरणीसाठी पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी हलकी ते मध्यम जमीन जनवडावी. 
ऊस जजमनीची जनवड/  

वाढीची  
अडसाली ऊस लागवडीसाठी मध्यम काळी व उत्तम जनचऱ्याची, खोल (60 ते 120 से. मी.) जजमन जनवडावी. पवूद हांगामी व हांगामी लागवड 
केलेल्या ऊस जपकास पाणी व्यवथथापन करावे. 

हळद जजमनीची जनवड/  
प्रजक्रया   

हळद लागवडीसाठी मध्यम  काळी , जनचऱ्याची भसुभशुीत , भरपरू सेंजद्रय पदाथद असलेली जजमन जनवडावी, तसेच जजमनीत हराळी, कुां दा, 
लव्हाळा अशी बहू वार्षष क तणे अस ूनयेत. जजमनीत पाणी साचनू राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. जजमनीचा आम्ल जवम्ल जनदेशाांक 
6.5 ते 7.5 असलेल्या जजमनीत हळदीचे जपक उत्तम येते.  सध्याच्या काळात हळद उकडणे , वाळवणे, पॉजलश करणे ही कामे करून 
घ्यावीत.  

सांत्रा/मोसांबी जजमनीची जनवड / 
फळ वाढीची 

सांत्रा/मोसांबी लागवडीसाठी मध्यम ते खोल भारी उत्तम जनचऱ्याची व 1 मी. खोलीची चाांगली जजमन जनवडावी.  अजतआम्ल तथा क्षारयकू्त, 
चनुखडीयकु्त जजमन जनवडू नये. सध्या आांबे बहार सांत्रा/मोसांबी फळबागेत फळगळ जदसनू येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 
सांत्रा/मोसांबी बागेस पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी  तसेच फळवाढीसाठी 00 :00:50 15 ग्रमॅ प्रजत जलटर पाणी व  
जजब्रजॅलक ॲजसड 2 ग्रमॅ प्रजत 100 जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. नवीन लागवड केलेल्या व लहान झाडाांना उन्हापासनू 
सांरक्षणासाठी सावली करावी तसेच खोडाभोवती आच्छादन करावे यामळेु कलमाांची मर होणार नाही. 

डाळींब जजमनीची जनवड डाळींब लागवडीसाठी पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी हलकी ते मध्यम जजमन जनवडावी. जजमनीचा साम ू6.5 ते 7.5 च्या दरम्यान असावा.  
जचकू जजमनीची जनवड जचकूच्या लागवडीसाठी उत्तम जनचऱ्याची खोल, मध्यम काळी जजमन जनवडावी, चनुखडीयकु्त जजमनीची जनवड करू नये.  
फुलशेती जजमनीची जनवड खलु्या शेतातील गुलाब लागवडीसाठी मध्यम ते हलकी तसेच पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी जजमन जनवडावी. 
चारा जपके जजमनीची जनवड खरीप हांगामात ज्वारी या चारा जपकाच्या लागवडीसाठी मध्यम, बाजरीसाठी हलकी ते मध्यम, मका जपकासाठी मध्यम ते भारी जजमनीची 

जनवड करावी. 
भाजीपाला जजमनीची जनवड/ 

काढणी  
खरीप हांगामात जमरची, वाांगी, टोमटॅो, काांदा या भाजीपाला जपकाांच्या लागवडीसाठी मध्यम काळी, जनचऱ्याची भसुभशुीत जजमन जनवडावी.  
काढणीस तयार असलेल्या उन्हाळी भाजीपाला जपके, टरबजू, खरबजू इत्यादींची काढणी करून घ्यावी. 

ततुी रेशीम 
उद्योग 

 पलटी नाांगराच्या साहाय्याने जजमनीची नाांगरट करून दोन वेळा वखरणी करावी . जजमन सपाट करून घ्यावी . जमीनीत 20 मेट्रीक टन/हे. 
शेणखत म्हणजे आठ मेट्रीक टन /एकर दोन समान हप्त्यात जनू व नोव्हेंबर मजहन्यात खत देऊन हलके पाणी द्यावे . गाांडूळ खत पाच मेट्रीक 
टन/हे. म्हणजे दोन टन /एकर दोन समान हप्त्यात द्यावे . तूती लागवडीसाठी तूती रोप वाटीका 3 आर के्षत्रावर लागवडीच्या तीन मजहने 
अगोदर करावी . वषात तीन वेळा रोप वाटीका लावता येते . जनू/सप्टेंबर/नोव्हेंबर तीन मजहन्यानांतर शेतात रोपे लागवड करावी . जनू ते 
सप्टेंबर मजहन्यापयंत तूती लागवड करता येते.  

सामदुायीक 
जवज्ञान 

------ दोन टक्के आवळयाच्या पानाच्या अकाचा वापर सतुी कापडावर केल्यास ग्राम पोझीजटव्ह या सकू्ष्मजीवाची सतुी कापडावरील वाढ प्रजतबांजघत 
करता येते. आवळयाच्या पानाच्या अकासह 6 % सीजट्रक ॲजसड घेऊन सतुी कापडावर सांथकरण केले असता ग्राम पोझीजटव्ह या 
सकु्ष्मजीवाच्या वाढीला होणारा प्रजतबांध कापडाच्या  पाच धणु्यानांतर कमी झाल्याचा आढळून आला. आवळयाच्या पानाच्या अकाचे सांथकरण 
काही वैजशष्टयपणूद कपडयाांना उदा. अवगुांठन, पायमोजे, लांगोट, जखमेवर बाांधावयाच्या सतुी पटृटया यावर केले असता सकू्ष्मजीवाांपासनू 
होणारी हानी टाळता येऊ शकते. 

कृजष 
अजभयाांजत्रकी 

----- शेतात लवकरात लवकर खोल नाांगरणी करून घ्यावी. त्यामळेू जजमन तापन्यास मदत होऊन जकडींचे कोष व घातक बरूशीचा नायनाट होईल.  शांखी 
गोगलगायीच्या व्यवथथापनासाठी उन्हाळ्यात (मे मजहन्यात) जजमनीची खोल नाांगरट करावी जेणेकरून गोगलगायीच्या सपू्तावथथा नष्ट होतील. 

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 – 14/2023 - 2024      शुक्रवार, जदनाांक – 19.05.2023 
मागील आठवड्यातील हवामानस्थथती  

(जदनाांक 10 ते 16 मे, 2023) हवामान घटक  हवामान अांदाज   
(जदनाांक 20 ते 24 मे, 2023 साठी हवामान अांदाज)  

10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 जदनाांक  20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 

       पाऊस (जममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
       कमाल तापमान (अां .सें)  41.0 41.0 41.0 42.0 43.0 
       जकमान तापमान (अां .सें) 26.0 26.0 25.0 25.0 25.0 
       स.  

ढग स्थथती (आकाश) थवच्छ थवच्छ थवच्छ 
अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ        द.ु  

       सकाळची सापेक्ष आददता (%) 38 41 39 41 41 
       दपुारची सापेक्ष आददता (%) 24 24 23 23 25 
       वाऱ्याचा वेग (जकमी /तास ) 18 17 18 15 13 
       स.  

वाऱ्याची जदशा उत्तर- 
वायव्य 

उत्तर- 
वायव्य 

उत्तर- 
वायव्य वायव्य 

पस्चचयम-
वायव्य        द.ु  

प्रादेजशक हवामान कें द्र,मुांबई येथनू प्राप्त झालेल्या अांदाजानसुार कहगोली जजल्हयात पढुील 3 ते 4 जदवसात कमाल तापमानात हळूहळू 2 ते 3 अां.से. ने वाढ होण्याची शक्यता आहे.  
मराठवाडयात जदनाांक 19 ते 25 मे 2023 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरी पेक्षा कमी व जदनाांक 26 मे ते 01 जनू 2023 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे 
राहण्याची शक्यता आहे. 
सकॅ, इसरो अहमदाबाद याांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सजदनाच्या जजल्हाजनहाय व तालूकाजनहाय छायाजचत्रानसूार मराठवाडयात बाष्पोत्सजदनाचा वेग ककजचत वाढलेला आहे तर जजमनीतील 
ओलावा ककजचत कमी झालेला आहे. 
जवथतारीत अांदाजानसुार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात जदनाांक 24 ते 30 मे 2023 दरम्यान कमाल तापमान, जकमान तापमान व पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. 
जपकाांचे नाव  अवथथा  कृषी हवामान सल्ला  
सोयाबीन जजमनीची जनवड सोयाबीन जपकाची पेरणी सवद प्रकारच्या जजमनीत करता येते. परांत ुअत्यांत हलक्या जजमनीत अपेजक्षत उत्पादन जमळत नाही. जाथत 

आम्लयकु्त, क्षारयकु्त तथा रेताड जजमनीत सोयाबीनचे पीक घेऊ नये. सोयाबीन लागवडीसाठी मध्यम ते भारी उत्तम जनचऱ्याची, सेंजद्रय 
कबाची मात्रा चाांगल्या प्रमाणात असलेली जमीन जनवडावी. जजमनीचा साम ू6.5 ते 7.5 च्या दरम्यान असणे गरजेचे आहे.  

खरीप ज्वारी जजमनीची जनवड खरीप ज्वारी पेरणीसाठी मध्यम ते भारी, उत्तम जनचऱ्याची जमीन जनवडावी. जजमनीचा साम ु5.5 ते 8.4 पयंत असावा. 
बाजरी जजमनीची जनवड बाजरी या जपकाच्या पेरणीसाठी पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी हलकी ते मध्यम जमीन जनवडावी. 
ऊस जजमनीची जनवड/  

वाढीची  
अडसाली ऊस लागवडीसाठी मध्यम काळी व उत्तम जनचऱ्याची, खोल (60 ते 120 से. मी.) जजमन जनवडावी. पवूद हांगामी व हांगामी लागवड 
केलेल्या ऊस जपकास पाणी व्यवथथापन करावे. 

हळद जजमनीची जनवड/  
प्रजक्रया   

हळद लागवडीसाठी मध्यम  काळी , जनचऱ्याची भसुभशुीत , भरपरू सेंजद्रय पदाथद असलेली जजमन जनवडावी, तसेच जजमनीत हराळी, कुां दा, 
लव्हाळा अशी बहू वार्षष क तणे अस ूनयेत. जजमनीत पाणी साचनू राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. जजमनीचा आम्ल जवम्ल जनदेशाांक 
6.5 ते 7.5 असलेल्या जजमनीत हळदीचे जपक उत्तम येते.  सध्याच्या काळात हळद उकडणे , वाळवणे, पॉजलश करणे ही कामे करून 
घ्यावीत.  

सांत्रा/मोसांबी जजमनीची जनवड / 
फळ वाढीची 

सांत्रा/मोसांबी लागवडीसाठी मध्यम ते खोल भारी उत्तम जनचऱ्याची व 1 मी. खोलीची चाांगली जजमन जनवडावी.  अजतआम्ल तथा क्षारयकू्त, 
चनुखडीयकु्त जजमन जनवडू नये. सध्या आांबे बहार सांत्रा/मोसांबी फळबागेत फळगळ जदसनू येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 
सांत्रा/मोसांबी बागेस पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी  तसेच फळवाढीसाठी 00 :00:50 15 ग्रमॅ प्रजत जलटर पाणी व  
जजब्रजॅलक ॲजसड 2 ग्रमॅ प्रजत 100 जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. नवीन लागवड केलेल्या व लहान झाडाांना उन्हापासनू 
सांरक्षणासाठी सावली करावी तसेच खोडाभोवती आच्छादन करावे यामळेु कलमाांची मर होणार नाही. 

डाळींब जजमनीची जनवड डाळींब लागवडीसाठी पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी हलकी ते मध्यम जजमन जनवडावी. जजमनीचा साम ू6.5 ते 7.5 च्या दरम्यान असावा.  
जचकू जजमनीची जनवड जचकूच्या लागवडीसाठी उत्तम जनचऱ्याची खोल, मध्यम काळी जजमन जनवडावी, चनुखडीयकु्त जजमनीची जनवड करू नये.  
फुलशेती जजमनीची जनवड खलु्या शेतातील गुलाब लागवडीसाठी मध्यम ते हलकी तसेच पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी जजमन जनवडावी. 
चारा जपके जजमनीची जनवड खरीप हांगामात ज्वारी या चारा जपकाच्या लागवडीसाठी मध्यम, बाजरीसाठी हलकी ते मध्यम, मका जपकासाठी मध्यम ते भारी जजमनीची 

जनवड करावी. 
भाजीपाला जजमनीची जनवड/ 

काढणी  
खरीप हांगामात जमरची, वाांगी, टोमटॅो, काांदा या भाजीपाला जपकाांच्या लागवडीसाठी मध्यम काळी, जनचऱ्याची भसुभशुीत जजमन जनवडावी.  
काढणीस तयार असलेल्या उन्हाळी भाजीपाला जपके, टरबजू, खरबजू इत्यादींची काढणी करून घ्यावी. 

ततुी रेशीम 
उद्योग 

 पलटी नाांगराच्या साहाय्याने जजमनीची नाांगरट करून दोन वेळा वखरणी करावी . जजमन सपाट करून घ्यावी . जमीनीत 20 मेट्रीक टन/हे. 
शेणखत म्हणजे आठ मेट्रीक टन /एकर दोन समान हप्त्यात जनू व नोव्हेंबर मजहन्यात खत देऊन हलके पाणी द्यावे . गाांडूळ खत पाच मेट्रीक 
टन/हे. म्हणजे दोन टन /एकर दोन समान हप्त्यात द्यावे . तूती लागवडीसाठी तूती रोप वाटीका 3 आर के्षत्रावर लागवडीच्या तीन मजहने 
अगोदर करावी . वषात तीन वेळा रोप वाटीका लावता येते . जनू/सप्टेंबर/नोव्हेंबर तीन मजहन्यानांतर शेतात रोपे लागवड करावी . जनू ते 
सप्टेंबर मजहन्यापयंत तूती लागवड करता येते.  

सामदुायीक 
जवज्ञान 

------ दोन टक्के आवळयाच्या पानाच्या अकाचा वापर सतुी कापडावर केल्यास ग्राम पोझीजटव्ह या सकू्ष्मजीवाची सतुी कापडावरील वाढ प्रजतबांजघत 
करता येते. आवळयाच्या पानाच्या अकासह 6 % सीजट्रक ॲजसड घेऊन सतुी कापडावर सांथकरण केले असता ग्राम पोझीजटव्ह या 
सकु्ष्मजीवाच्या वाढीला होणारा प्रजतबांध कापडाच्या  पाच धणु्यानांतर कमी झाल्याचा आढळून आला. आवळयाच्या पानाच्या अकाचे सांथकरण 
काही वैजशष्टयपणूद कपडयाांना उदा. अवगुांठन, पायमोजे, लांगोट, जखमेवर बाांधावयाच्या सतुी पटृटया यावर केले असता सकू्ष्मजीवाांपासनू 
होणारी हानी टाळता येऊ शकते. 

कृजष 
अजभयाांजत्रकी 

----- शेतात लवकरात लवकर खोल नाांगरणी करून घ्यावी.  त्यामळेू जजमन तापन्यास मदत होऊन जकडींचे कोष व घातक बरूशीचा नायनाट 
होईल. शांखी गोगलगायीच्या व्यवथथापनासाठी उन्हाळ्यात (मे मजहन्यात ) जजमनीची खोल नाांगरट करावी जेणेकरून गोगलगायीच्या 
सपू्तावथथा नष्ट होतील. 

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 – 14/2023 - 2024      शुक्रवार, जदनाांक – 19.05.2023 
मागील आठवड्यातील हवामानस्थथती  

(जदनाांक 10 ते 16 मे, 2023) हवामान घटक  हवामान अांदाज   
(जदनाांक 20 ते 24 मे, 2023 साठी हवामान अांदाज)  

10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 जदनाांक  20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 

       पाऊस (जममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
       कमाल तापमान (अां .सें)  41.0 42.0 43.0 43.0 42.0 
       जकमान तापमान (अां .सें) 26.0 26.0 25.0 25.0 25.0 
       स.  

ढग स्थथती (आकाश) थवच्छ थवच्छ थवच्छ थवच्छ अांशत: 
ढगाळ        द.ु  

       सकाळची सापेक्ष आददता (%) 48 51 49 46 49 
       दपुारची सापेक्ष आददता (%) 25 23 25 25 25 
       वाऱ्याचा वेग (जकमी /तास ) 20 22 20 18 18 
       स.  

वाऱ्याची जदशा वायव्य पस्चचयम-
वायव्य 

उत्तर- 
वायव्य 

उत्तर- 
वायव्य 

पस्चचयम-
वायव्य        द.ु  

प्रादेजशक हवामान कें द्र,मुांबई येथनू प्राप्त झालेल्या अांदाजानसुार जालना जजल्हयात पढुील 3 ते 4 जदवसात कमाल तापमानात हळूहळू 2 ते 3 अां.से. ने वाढ होण्याची शक्यता आहे.  
मराठवाडयात जदनाांक 19 ते 25 मे 2023 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरी पेक्षा कमी व जदनाांक 26 मे ते 01 जनू 2023 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे 
राहण्याची शक्यता आहे. 
सकॅ, इसरो अहमदाबाद याांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सजदनाच्या जजल्हाजनहाय व तालूकाजनहाय छायाजचत्रानसूार मराठवाडयात बाष्पोत्सजदनाचा वेग ककजचत वाढलेला आहे तर जजमनीतील 
ओलावा ककजचत कमी झालेला आहे. 
जवथतारीत अांदाजानसुार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात जदनाांक 24 ते 30 मे 2023 दरम्यान कमाल तापमान, जकमान तापमान व पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. 
जपकाांचे नाव  अवथथा  कृषी हवामान सल्ला  
सोयाबीन जजमनीची जनवड सोयाबीन जपकाची पेरणी सवद प्रकारच्या जजमनीत करता येते. परांत ुअत्यांत हलक्या जजमनीत अपेजक्षत उत्पादन जमळत नाही. जाथत आम्लयकु्त, 

क्षारयकु्त तथा रेताड जजमनीत सोयाबीनचे पीक घेऊ नये. सोयाबीन लागवडीसाठी मध्यम ते भारी उत्तम जनचऱ्याची, सेंजद्रय कबाची मात्रा 
चाांगल्या प्रमाणात असलेली जमीन जनवडावी. जजमनीचा साम ू6.5 ते 7.5 च्या दरम्यान असणे गरजेचे आहे.  

खरीप ज्वारी जजमनीची जनवड खरीप ज्वारी पेरणीसाठी मध्यम ते भारी, उत्तम जनचऱ्याची जमीन जनवडावी. जजमनीचा साम ु5.5 ते 8.4 पयंत असावा. 
बाजरी जजमनीची जनवड बाजरी या जपकाच्या पेरणीसाठी पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी हलकी ते मध्यम जमीन जनवडावी. 
ऊस जजमनीची 

जनवड/ वाढीची  
अडसाली ऊस लागवडीसाठी मध्यम काळी व उत्तम जनचऱ्याची, खोल (60 ते 120 से. मी.) जजमन जनवडावी. पवूद हांगामी व हांगामी लागवड 
केलेल्या ऊस जपकास पाणी व्यवथथापन करावे. 

हळद जजमनीची 
जनवड/ प्रजक्रया   

हळद लागवडीसाठी मध्यम  काळी , जनचऱ्याची भसुभशुीत , भरपरू सेंजद्रय पदाथद असलेली जजमन जनवडावी, तसेच जजमनीत हराळी, कुां दा, 
लव्हाळा अशी बहू वार्षषज क तणे अस ूनयेत. जजमनीत पाणी साचनू राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. जजमनीचा आम्ल जवम्ल जनदेशाांक 6.5 
ते 7.5 असलेल्या जजमनीत हळदीचे जपक उत्तम येते.  सध्याच्या काळात हळद उकडणे, वाळवणे, पॉजलश करणे ही कामे करून घ्यावीत.  

सांत्रा/मोसांबी जजमनीची 
जनवड/ फळ 
वाढीची 

सांत्रा/मोसांबी लागवडीसाठी मध्यम ते खोल भारी उत्तम जनचऱ्याची व 1 मी. खोलीची चाांगली जजमन जनवडावी.  अजतआम्ल तथा क्षारयकू्त, 
चनुखडीयकु्त जजमन जनवडू नये. सध्या आांबे बहार सांत्रा/मोसांबी फळबागेत फळगळ जदसनू येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 
सांत्रा/मोसांबी बागेस पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी  तसेच फळवाढीसाठी 00 :00:50 15 ग्रमॅ प्रजत जलटर पाणी व  
जजब्रजॅलक ॲजसड 2 ग्रमॅ प्रजत 100 जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. नवीन लागवड केलेल्या व लहान झाडाांना उन्हापासनू 
सांरक्षणासाठी सावली करावी तसेच खोडाभोवती आच्छादन करावे यामळेु कलमाांची मर होणार नाही. 

डाळींब जजमनीची जनवड डाळींब लागवडीसाठी पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी हलकी ते मध्यम जजमन जनवडावी. जजमनीचा साम ू6.5 ते 7.5 च्या दरम्यान असावा.  
जचकू जजमनीची जनवड जचकूच्या लागवडीसाठी उत्तम जनचऱ्याची खोल, मध्यम काळी जजमन जनवडावी, चनुखडीयकु्त जजमनीची जनवड करू नये.  
फुलशेती जजमनीची जनवड खलु्या शेतातील गुलाब लागवडीसाठी मध्यम ते हलकी तसेच पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी जजमन जनवडावी. 
चारा जपके जजमनीची जनवड खरीप हांगामात ज्वारी या चारा जपकाच्या लागवडीसाठी मध्यम, बाजरीसाठी हलकी ते मध्यम, मका जपकासाठी मध्यम ते भारी जजमनीची 

जनवड करावी. 
भाजीपाला जजमनीची 

जनवड/ काढणी  
खरीप हांगामात जमरची, वाांगी, टोमटॅो, काांदा या भाजीपाला जपकाांच्या लागवडीसाठी मध्यम काळी, जनचऱ्याची भसुभशुीत जजमन जनवडावी.  
काढणीस तयार असलेल्या उन्हाळी भाजीपाला जपके, टरबजू, खरबजू इत्यादींची काढणी करून घ्यावी. 

ततुी रेशीम 
उद्योग 

 पलटी नाांगराच्या साहाय्याने जजमनीची नाांगरट करून दोन वेळा वखरणी करावी . जजमन सपाट करून घ्यावी . जमीनीत 20 मेट्रीक टन /हे. 
शेणखत म्हणजे आठ मेट्रीक टन /एकर दोन समान हप्त्यात जनू व नोव्हेंबर मजहन्यात खत देऊन हलके पाणी द्यावे . गाांडूळ खत पाच मेट्रीक 
टन/हे. म्हणजे दोन टन/एकर दोन समान हप्त्यात द्यावे. तूती लागवडीसाठी तूती रोप वाटीका 3 आर के्षत्रावर लागवडीच्या तीन मजहने अगोदर 
करावी. वषात तीन वेळा रोप वाटीका लावता येते . जनू/सप्टेंबर/नोव्हेंबर तीन मजहन्यानांतर शेतात रोपे लागवड करावी . जनू ते सप्टेंबर 
मजहन्यापयंत तूती लागवड करता येते.  

सामदुायीक 
जवज्ञान 

------ दोन टक्के आवळयाच्या पानाच्या अकाचा वापर सतुी कापडावर केल्यास ग्राम पोझीजटव्ह या सकू्ष्मजीवाची सतुी कापडावरील वाढ प्रजतबांजघत 
करता येते. आवळयाच्या पानाच्या अकासह 6 % सीजट्रक ॲजसड घेऊन सतुी कापडावर सांथकरण केले असता ग्राम पोझीजटव्ह या 
सकु्ष्मजीवाच्या वाढीला होणारा प्रजतबांध कापडाच्या  पाच धणु्यानांतर कमी झाल्याचा आढळून आला. आवळयाच्या पानाच्या अकाचे सांथकरण 
काही वैजशष्टयपणूद कपडयाांना उदा. अवगुांठन, पायमोजे, लांगोट, जखमेवर बाांधावयाच्या सतुी पटृटया यावर केले असता सकू्ष्मजीवाांपासनू 
होणारी हानी टाळता येऊ शकते. 

कृजष 
अजभयाांजत्रकी 

----- शेतात लवकरात लवकर खोल नाांगरणी करून घ्यावी. त्यामळेू जजमन तापन्यास मदत होऊन जकडींचे कोष व घातक बरूशीचा नायनाट होईल. 
शांखी गोगलगायीच्या व्यवथथापनासाठी उन्हाळ्यात (मे मजहन्यात) जजमनीची खोल नाांगरट करावी जेणेकरून गोगलगायीच्या सपू्तावथथा नष्ट 
होतील. 

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 – 14/2023 - 2024      शुक्रवार, जदनाांक – 19.05.2023 
मागील आठवड्यातील हवामानस्थथती  

(जदनाांक 10 ते 16 मे, 2023) हवामान घटक  हवामान अांदाज   
(जदनाांक 20 ते 24 मे, 2023 साठी हवामान अांदाज)  

10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 जदनाांक  20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 

       पाऊस (जममी) 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 
       कमाल तापमान (अां .सें)  40.0 40.0 41.0 41.0 42.0 
       जकमान तापमान (अां .सें) 28.0 27.0 27.0 28.0 27.0 
       स.  

ढग स्थथती (आकाश) अांशत: 
ढगाळ 

थवच्छ अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ        द.ु  

       सकाळची सापेक्ष आददता (%) 55 58 59 57 65 
       दपुारची सापेक्ष आददता (%) 45 43 45 43 44 
       वाऱ्याचा वेग (जकमी /तास ) 16 17 18 18 16 
       स.  

वाऱ्याची जदशा उत्तर- 
वायव्य 

उत्तर- 
वायव्य 

वायव्य उत्तर- 
ईशान्य 

पस्चचयम-
वायव्य        द.ु  

प्रादेजशक हवामान कें द्र,मुांबई येथनू प्राप्त झालेल्या अांदाजानसुार लातूर जजल्हयात पढुील 3 ते 4 जदवसात कमाल तापमानात हळूहळू 2 ते 3 अां.से. ने वाढ होण्याची शक्यता आहे. मराठवाडयात 
लातूर जजल्हयात जदनाांक 22 मे रोजी तूरळक जठकाणी वादळी वाऱ्यासह हलक्या थवरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. 
मराठवाडयात जदनाांक 19 ते 25 मे 2023 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरी पेक्षा कमी व जदनाांक 26 मे ते 01 जनू 2023 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे राहण्याची 
शक्यता आहे. 
सकॅ, इसरो अहमदाबाद याांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सजदनाच्या जजल्हाजनहाय व तालूकाजनहाय छायाजचत्रानसूार मराठवाडयात बाष्पोत्सजदनाचा वेग  ककजचत वाढलेला आहे तर जजमनीतील ओलावा 
ककजचत कमी झालेला आहे. 
जवथतारीत अांदाजानसुार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात जदनाांक 24 ते 30 मे 2023 दरम्यान कमाल तापमान, जकमान तापमान व पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. 
जपकाांचे नाव  अवथथा  कृषी हवामान सल्ला  
सोयाबीन जजमनीची जनवड सोयाबीन जपकाची पेरणी सवद प्रकारच्या जजमनीत करता येते. परांत ुअत्यांत हलक्या जजमनीत अपेजक्षत उत्पादन जमळत नाही. जाथत आम्लयकु्त, 

क्षारयकु्त तथा रेताड जजमनीत सोयाबीनचे पीक घेऊ नये. सोयाबीन लागवडीसाठी मध्यम ते भारी उत्तम जनचऱ्याची, सेंजद्रय कबाची मात्रा चाांगल्या 
प्रमाणात असलेली जमीन जनवडावी. जजमनीचा साम ू6.5 ते 7.5 च्या दरम्यान असणे गरजेचे आहे.  

खरीप ज्वारी जजमनीची जनवड खरीप ज्वारी पेरणीसाठी मध्यम ते भारी, उत्तम जनचऱ्याची जमीन जनवडावी. जजमनीचा साम ु5.5 ते 8.4 पयंत असावा. 
बाजरी जजमनीची जनवड बाजरी या जपकाच्या पेरणीसाठी पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी हलकी ते मध्यम जमीन जनवडावी. 
ऊस जजमनीची जनवड/  

वाढीची  
अडसाली ऊस लागवडीसाठी मध्यम काळी व उत्तम जनचऱ्याची, खोल (60 ते 120 से. मी.) जजमन जनवडावी. पवूद हांगामी व हांगामी लागवड 
केलेल्या ऊस जपकास पाणी व्यवथथापन करावे. 

हळद जजमनीची जनवड/  
प्रजक्रया   

हळद लागवडीसाठी मध्यम काळी, जनचऱ्याची भसुभशुीत , भरपरू सेंजद्रय पदाथद असलेली जजमन जनवडावी, तसेच जजमनीत हराळी, कुां दा, लव्हाळा 
अशी बहू वार्षष क तणे अस ूनयेत. जजमनीत पाणी साचनू राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. जजमनीचा आम्ल जवम्ल जनदेशाांक 6.5 ते 7.5 
असलेल्या जजमनीत हळदीचे जपक उत्तम येते.  सध्याच्या काळात हळद उकडणे, वाळवणे, पॉजलश करणे ही कामे करून घ्यावीत.  

सांत्रा/मोसांबी जजमनीची जनवड/ फळ 
वाढीची 

सांत्रा/मोसांबी लागवडीसाठी मध्यम ते खोल भारी उत्तम जनचऱ्याची व 1 मी. खोलीची चाांगली जजमन जनवडावी.  अजतआम्ल तथा क्षारयकू्त, 
चनुखडीयकु्त जजमन जनवडू नये. सध्या आांबे बहार सांत्रा/मोसांबी फळबागेत फळगळ जदसनू येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी सांत्रा/मोसांबी 
बागेस पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी  तसेच फळवाढीसाठी 00:00:50 15 ग्रमॅ प्रजत जलटर पाणी व  जजब्रजॅलक ॲजसड 2 ग्रमॅ 
प्रजत 100 जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. नवीन लागवड केलेल्या व लहान झाडाांना उन्हापासनू सांरक्षणासाठी सावली करावी तसेच 
खोडाभोवती आच्छादन करावे यामळेु कलमाांची मर होणार नाही. 

डाळींब जजमनीची जनवड डाळींब लागवडीसाठी पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी हलकी ते मध्यम जजमन जनवडावी. जजमनीचा साम ू6.5 ते 7.5 च्या दरम्यान असावा.  
जचकू जजमनीची जनवड जचकूच्या लागवडीसाठी उत्तम जनचऱ्याची खोल, मध्यम काळी जजमन जनवडावी, चनुखडीयकु्त जजमनीची जनवड करू नये.  
फुलशेती जजमनीची जनवड खलु्या शेतातील गलुाब लागवडीसाठी मध्यम ते हलकी तसेच पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी जजमन जनवडावी. 
चारा जपके जजमनीची जनवड खरीप हांगामात ज्वारी या चारा जपकाच्या लागवडीसाठी मध्यम, बाजरीसाठी हलकी ते मध्यम, मका जपकासाठी मध्यम ते भारी जजमनीची जनवड 

करावी. 
भाजीपाला जजमनीची जनवड/ 

काढणी अवथथा  
खरीप हांगामात जमरची, वाांगी, टोमटॅो, काांदा या भाजीपाला जपकाांच्या लागवडीसाठी मध्यम काळी, जनचऱ्याची भसुभशुीत जजमन जनवडावी. काढणीस 
तयार असलेल्या उन्हाळी भाजीपाला जपके, टरबजू, खरबजू इत्यादींची काढणी करून घ्यावी. 

ततुी रेशीम 
उद्योग 

 पलटी नाांगराच्या साहाय्याने जजमनीची नाांगरट करून दोन वेळा वखरणी करावी . जजमन सपाट करून घ्यावी. जमीनीत 20 मेट्रीक टन/हे. शेणखत 
म्हणजे आठ मेट्रीक टन/एकर दोन समान हप्त्यात जनू व नोव्हेंबर मजहन्यात खत देऊन हलके पाणी द्यावे. गाांडूळ खत पाच मेट्रीक टन/हे. म्हणजे दोन 
टन/एकर दोन समान हप्त्यात द्यावे. तूती लागवडीसाठी तूती रोप वाटीका 3 आर के्षत्रावर लागवडीच्या तीन मजहने अगोदर करावी. वषात तीन वेळा 
रोप वाटीका लावता येते. जनू/सप्टेंबर/नोव्हेंबर तीन मजहन्यानांतर शेतात रोपे लागवड करावी. जनू ते सप्टेंबर मजहन्यापयंत तूती लागवड करता येते.  

सामदुायीक 
जवज्ञान 

------ दोन टक्के आवळयाच्या पानाच्या अकाचा वापर सतुी कापडावर केल्यास ग्राम पोझीजटव्ह या सकू्ष्मजीवाची सतुी कापडावरील वाढ प्रजतबांजघत करता 
येते. आवळयाच्या पानाच्या अकासह 6 % सीजट्रक ॲजसड घेऊन सतुी कापडावर सांथकरण केले असता ग्राम पोझीजटव्ह या सकु्ष्मजीवाच्या वाढीला 
होणारा प्रजतबांध कापडाच्या  पाच धणु्यानांतर कमी झाल्याचा आढळून आला. आवळयाच्या पानाच्या अकाचे सांथकरण काही वैजशष्टयपणूद कपडयाांना 
उदा. अवगुांठन, पायमोजे, लांगोट, जखमेवर बाांधावयाच्या सतुी पटृटया यावर केले असता सकू्ष्मजीवाांपासनू होणारी हानी टाळता येऊ शकते. 

कृजष 
अजभयाांजत्रकी 

----- शेतात लवकरात लवकर खोल नाांगरणी करून घ्यावी. त्यामळेू जजमन तापन्यास मदत होऊन जकडींचे कोष व घातक बरूशीचा नायनाट होईल. शांखी 
गोगलगायीच्या व्यवथथापनासाठी उन्हाळ्यात (मे मजहन्यात) जजमनीची खोल नाांगरट करावी जेणेकरून गोगलगायीच्या सपू्तावथथा नष्ट होतील. 

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 – 14/2023 - 2024      शुक्रवार, जदनाांक – 19.05.2023 
मागील आठवड्यातील हवामानस्थथती  

(जदनाांक 10 ते 16 मे, 2023) हवामान घटक  हवामान अांदाज   
(जदनाांक 20 ते 24 मे, 2023 साठी हवामान अांदाज)  

10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 जदनाांक  20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 

       पाऊस (जममी) 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 
       कमाल तापमान (अां .सें)  42.0 42.0 43.0 43.0 42.0 
       जकमान तापमान (अां .सें) 26.0 26.0 25.0 25.0 25.0 
       स.  

ढग स्थथती (आकाश) अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ        द.ु  

       सकाळची सापेक्ष आददता (%) 36 38 37 42 40 
       दपुारची सापेक्ष आददता (%) 23 23 23 22 24 
       वाऱ्याचा वेग (जकमी /तास ) 13 14 15 14 14 
       स.  

वाऱ्याची जदशा उत्तर- 
वायव्य 

पस्चचयम-
वायव्य 

पस्चचयम-
वायव्य 

पस्चचयम-
वायव्य 

पस्चचयम-
वायव्य        द.ु  

प्रादेजशक हवामान कें द्र,मुांबई येथनू प्राप्त झालेल्या अांदाजानसुार नाांदेड जजल्हयात  पढुील 3 ते 4 जदवसात कमाल तापमानात हळूहळू 2 ते 3 अां.से. ने वाढ होण्याची शक्यता आहे. 
मराठवाडयात नाांदेड जजल्हयात जदनाांक 22 मे रोजी तूरळक जठकाणी वादळी वाऱ्यासह हलक्या थवरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. 
मराठवाडयात जदनाांक 19 ते 25 मे 2023 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरी पेक्षा कमी व जदनाांक 26 मे ते 01 जनू 2023 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे 
राहण्याची शक्यता आहे. 
सकॅ, इसरो अहमदाबाद याांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सजदनाच्या जजल्हाजनहाय व तालूकाजनहाय छायाजचत्रानसूार मराठवाडयात बाष्पोत्सजदनाचा वेग ककजचत वाढलेला आहे तर जजमनीतील 
ओलावा ककजचत कमी झालेला आहे. 
जवथतारीत अांदाजानसुार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात जदनाांक 24 ते 30 मे 2023 दरम्यान कमाल तापमान, जकमान तापमान व पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. 
जपकाांचे नाव  अवथथा  कृषी हवामान सल्ला  
सोयाबीन जजमनीची जनवड सोयाबीन जपकाची पेरणी सवद प्रकारच्या जजमनीत करता येते. परांत ुअत्यांत हलक्या जजमनीत अपेजक्षत उत्पादन जमळत नाही. जाथत आम्लयकु्त, 

क्षारयकु्त तथा रेताड जजमनीत सोयाबीनचे पीक घेऊ नये. सोयाबीन लागवडीसाठी मध्यम ते भारी उत्तम जनचऱ्याची, सेंजद्रय कबाची मात्रा 
चाांगल्या प्रमाणात असलेली जमीन जनवडावी. जजमनीचा साम ू6.5 ते 7.5 च्या दरम्यान असणे गरजेचे आहे.  

खरीप ज्वारी जजमनीची जनवड खरीप ज्वारी पेरणीसाठी मध्यम ते भारी, उत्तम जनचऱ्याची जमीन जनवडावी. जजमनीचा साम ु5.5 ते 8.4 पयंत असावा. 
बाजरी जजमनीची जनवड बाजरी या जपकाच्या पेरणीसाठी पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी हलकी ते मध्यम जमीन जनवडावी. 
ऊस जजमनीची जनवड/  

वाढीची  
अडसाली ऊस लागवडीसाठी मध्यम काळी व उत्तम जनचऱ्याची, खोल (60 ते 120 से. मी.) जजमन जनवडावी. पवूद हांगामी व हांगामी लागवड 
केलेल्या ऊस जपकास पाणी व्यवथथापन करावे. 

हळद जजमनीची जनवड/  
प्रजक्रया   

हळद लागवडीसाठी मध्यम  काळी , जनचऱ्याची भसुभशुीत , भरपरू सेंजद्रय पदाथद असलेली जजमन जनवडावी, तसेच जजमनीत हराळी, कुां दा, 
लव्हाळा अशी बहू वार्षष क तणे अस ूनयेत. जजमनीत पाणी साचनू राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. जजमनीचा आम्ल जवम्ल जनदेशाांक 6.5 
ते 7.5 असलेल्या जजमनीत हळदीचे जपक उत्तम येते.  सध्याच्या काळात हळद उकडणे, वाळवणे, पॉजलश करणे ही कामे करून घ्यावीत.  

सांत्रा/मोसांबी जजमनीची जनवड / 
फळ वाढीची 

सांत्रा/मोसांबी लागवडीसाठी मध्यम ते खोल भारी उत्तम जनचऱ्याची व 1 मी. खोलीची चाांगली जजमन जनवडावी.  अजतआम्ल तथा क्षारयकू्त, 
चनुखडीयकु्त जजमन जनवडू नये. सध्या आांबे बहार सांत्रा/मोसांबी फळबागेत फळगळ जदसनू येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी 
सांत्रा/मोसांबी बागेस पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी  तसेच फळवाढीसाठी 00 :00:50 15 ग्रमॅ प्रजत जलटर पाणी व  
जजब्रजॅलक ॲजसड 2 ग्रमॅ प्रजत 100 जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. नवीन लागवड केलेल्या व लहान झाडाांना उन्हापासनू 
सांरक्षणासाठी सावली करावी तसेच खोडाभोवती आच्छादन करावे यामळेु कलमाांची मर होणार नाही. 

डाळींब जजमनीची जनवड डाळींब लागवडीसाठी पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी हलकी ते मध्यम जजमन जनवडावी. जजमनीचा साम ू6.5 ते 7.5 च्या दरम्यान असावा.  
जचकू जजमनीची जनवड जचकूच्या लागवडीसाठी उत्तम जनचऱ्याची खोल, मध्यम काळी जजमन जनवडावी, चनुखडीयकु्त जजमनीची जनवड करू नये.  
फुलशेती जजमनीची जनवड खलु्या शेतातील गुलाब लागवडीसाठी मध्यम ते हलकी तसेच पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी जजमन जनवडावी. 
चारा जपके जजमनीची जनवड खरीप हांगामात ज्वारी या चारा जपकाच्या लागवडीसाठी मध्यम, बाजरीसाठी हलकी ते मध्यम, मका जपकासाठी मध्यम ते भारी जजमनीची 

जनवड करावी. 
भाजीपाला जजमनीची जनवड/ 

काढणी अवथथा  
खरीप हांगामात जमरची, वाांगी, टोमटॅो, काांदा या भाजीपाला जपकाांच्या लागवडीसाठी मध्यम काळी, जनचऱ्याची भसुभशुीत जजमन जनवडावी.  
काढणीस तयार असलेल्या उन्हाळी भाजीपाला जपके, टरबजू, खरबजू इत्यादींची काढणी करून घ्यावी. 

ततुी रेशीम 
उद्योग 

 पलटी नाांगराच्या साहाय्याने जजमनीची नाांगरट करून दोन वेळा वखरणी करावी . जजमन सपाट करून घ्यावी . जमीनीत 20 मेट्रीक टन /हे. 
शेणखत म्हणजे आठ मेट्रीक टन /एकर दोन समान हप्त्यात जनू व नोव्हेंबर मजहन्यात खत देऊन हलके पाणी द्यावे . गाांडूळ खत पाच मेट्रीक 
टन/हे. म्हणजे दोन टन/एकर दोन समान हप्त्यात द्यावे. तूती लागवडीसाठी तूती रोप वाटीका 3 आर के्षत्रावर लागवडीच्या तीन मजहने अगोदर 
करावी. वषात तीन वेळा रोप वाटीका लावता येते . जनू/सप्टेंबर/नोव्हेंबर तीन मजहन्यानांतर शेतात रोपे लागवड करावी . जनू ते सप्टेंबर 
मजहन्यापयंत तूती लागवड करता येते.  

सामदुायीक 
जवज्ञान 

------ दोन टक्के आवळयाच्या पानाच्या अकाचा वापर सतुी कापडावर केल्यास ग्राम पोझीजटव्ह या सकू्ष्मजीवाची सतुी कापडावरील वाढ प्रजतबांजघत 
करता येते. आवळयाच्या पानाच्या अकासह 6 % सीजट्रक ॲजसड घेऊन सतुी कापडावर सांथकरण केले असता ग्राम पोझीजटव्ह या 
सकु्ष्मजीवाच्या वाढीला होणारा प्रजतबांध कापडाच्या  पाच धणु्यानांतर कमी झाल्याचा आढळून आला. आवळयाच्या पानाच्या अकाचे सांथकरण 
काही वैजशष्टयपणूद कपडयाांना उदा. अवगुांठन, पायमोजे, लांगोट, जखमेवर बाांधावयाच्या सतुी पटृटया यावर केले असता सकू्ष्मजीवाांपासनू 
होणारी हानी टाळता येऊ शकते. 

कृजष 
अजभयाांजत्रकी 

----- शेतात लवकरात लवकर खोल नाांगरणी करून घ्यावी. त्यामळेू जजमन तापन्यास मदत होऊन जकडींचे कोष व घातक बरूशीचा नायनाट होईल. 
शांखी गोगलगायीच्या व्यवथथापनासाठी उन्हाळ्यात (मे मजहन्यात) जजमनीची खोल नाांगरट करावी जेणेकरून गोगलगायीच्या सपू्तावथथा नष्ट 
होतील. 

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 – 14/2023 - 2024      शुक्रवार, जदनाांक – 19.05.2023 
मागील आठवड्यातील हवामानस्थथती  

(जदनाांक 13 ते 19 मे, 2023) हवामान घटक  हवामान अांदाज   
(जदनाांक 20 ते 24 मे, 2023 साठी हवामान अांदाज)  

13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 जदनाांक  20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 पाऊस (जममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
43.8 42.6 40.4 40.5 40.0 40.5  कमाल तापमान (अां .सें)  41.0 41.0 41.0 42.0 43.0 
22.6 24. 25.9 24.6 24.2 26.0 22.2 जकमान तापमान (अां .सें) 26.0 26.0 25.0 25.0 25.0 
थवच्छ थवच्छ थवच्छ थवच्छ थवच्छ थवच्छ थवच्छ स.  

ढग स्थथती (आकाश) अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ 

अांशत: 
ढगाळ थवच्छ थवच्छ थवच्छ थवच्छ अांशत: 

ढगाळ 
ढगाळ  द.ु  

24 38 46 48 48 42 41 सकाळची सापेक्ष आददता (%) 38 41 39 41 41 
06 13 18 10 16 21  दपुारची सापेक्ष आददता (%) 24 24 23 23 25 
11.8 4.7 7.0 6.3 10.6 8.4 3.9 वाऱ्याचा वेग (जकमी /तास ) 17 16 18 14 13 
पस्चचाम-
वायव्य 

पस्चचयम-
वायव्य 

पस्चचयम पस्चचयम-
वायव्य 

पस्चचयम पस्चचयम-
वायव्य 

उत्तर स.  
वाऱ्याची जदशा उत्तर- 

वायव्य 
पस्चचयम-
वायव्य 

उत्तर- 
वायव्य 

पस्चचयम पस्चचयम-
वायव्य उत्तर- 

ईशान्य 
पस्चचयम-
वायव्य 

पस्चचयम-
वायव्य 

पस्चचयम-
वायव्य 

उत्तर- 
वायव्य 

उत्तर- 
वायव्य 

 द.ु  
पाऊस (जममी) मागील आठवड्यातील  पाऊस (जममी) 01/01/2023 पासनु आजपयंत  पाऊस (जममी) 01/06/2022 पासनु आजपयंत 

0.0    56.2 1106.5 
प्रादेजशक हवामान कें द्र,मुांबई येथनू प्राप्त झालेल्या अांदाजानसुार परभणी जजल्हयात पढुील 3 ते 4 जदवसात कमाल तापमानात हळूहळू 2 ते 3 अां.से. ने वाढ होण्याची शक्यता आहे.  
मराठवाडयात जदनाांक 19 ते 25 मे 2023 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरी पेक्षा कमी व जदनाांक 26 मे ते 01 जनू 2023 दरम्यान कमाल तापमान सरासरीएवढे राहण्याची 
शक्यता आहे. 
सकॅ, इसरो अहमदाबाद याांच्या उपग्रहाच्या बाष्पोत्सजदनाच्या जजल्हाजनहाय व तालूकाजनहाय छायाजचत्रानसूार मराठवाडयात बाष्पोत्सजदनाचा वेग  ककजचत वाढलेला आहे तर जजमनीतील ओलावा 
ककजचत कमी झालेला आहे. 
जवथतारीत अांदाजानसुार (ईआरएफएस) मराठवाड्यात जदनाांक 24 ते 30 मे 2023 दरम्यान कमाल तापमान, जकमान तापमान व पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. 
जपकाांचे नाव  अवथथा  कृषी हवामान सल्ला  

सोयाबीन जजमनीची जनवड सोयाबीन जपकाची पेरणी सवद प्रकारच्या जजमनीत करता येते. परांत ुअत्यांत हलक्या जजमनीत अपेजक्षत उत्पादन जमळत नाही. जाथत आम्लयकु्त, 
क्षारयकु्त तथा रेताड जजमनीत सोयाबीनचे पीक घेऊ नये. सोयाबीन लागवडीसाठी मध्यम ते भारी उत्तम जनचऱ्याची, सेंजद्रय कबाची मात्रा चाांगल्या 
प्रमाणात असलेली जमीन जनवडावी. जजमनीचा साम ू6.5 ते 7.5 च्या दरम्यान असणे गरजेचे आहे.  

खरीप ज्वारी जजमनीची जनवड खरीप ज्वारी पेरणीसाठी मध्यम ते भारी, उत्तम जनचऱ्याची जमीन जनवडावी. जजमनीचा साम ु5.5 ते 8.4 पयंत असावा. 
बाजरी जजमनीची जनवड बाजरी या जपकाच्या पेरणीसाठी पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी हलकी ते मध्यम जमीन जनवडावी. 
ऊस जजमनीची जनवड/  

वाढीची  
अडसाली ऊस लागवडीसाठी मध्यम काळी व उत्तम जनचऱ्याची, खोल (60 ते 120 से. मी.) जजमन जनवडावी. पवूद हांगामी व हांगामी लागवड केलेल्या 
ऊस जपकास पाणी व्यवथथापन करावे. 

हळद जजमनीची जनवड/  
प्रजक्रया   

हळद लागवडीसाठी मध्यम  काळी , जनचऱ्याची भसुभशुीत , भरपरू सेंजद्रय पदाथद असलेली जजमन जनवडावी, तसेच जजमनीत हराळी, कुां दा, लव्हाळा 
अशी बहू वार्षष क तणे अस ूनयेत. जजमनीत पाणी साचनू राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. जजमनीचा आम्ल जवम्ल जनदेशाांक 6.5 ते 7.5 
असलेल्या जजमनीत हळदीचे जपक उत्तम येते.  सध्याच्या काळात हळद उकडणे, वाळवणे, पॉजलश करणे ही कामे करून घ्यावीत.  

सांत्रा/मोसांबी जजमनीची जनवड / 
फळ वाढीची 

सांत्रा/मोसांबी लागवडीसाठी मध्यम ते खोल भारी उत्तम जनचऱ्याची व 1 मी. खोलीची चाांगली जजमन जनवडावी.  अजतआम्ल तथा क्षारयकू्त, 
चनुखडीयकु्त जजमन जनवडू नये. सध्या आांबे बहार सांत्रा/मोसांबी फळबागेत फळगळ जदसनू येत असल्यास याच्या व्यवथथापनासाठी सांत्रा/मोसांबी बागेस 
पाण्याचा ताण बसणार नाही याची दक्षता घ्यावी तसेच फळवाढीसाठी 00:00:50 15 ग्रमॅ प्रजत जलटर पाणी व  जजब्रजॅलक ॲजसड 2 ग्रमॅ प्रजत 100 
जलटर पाण्यात जमसळून फवारणी करावी. नवीन लागवड केलेल्या व लहान झाडाांना उन्हापासनू सांरक्षणासाठी सावली करावी तसेच खोडाभोवती 
आच्छादन करावे यामळेु कलमाांची मर होणार नाही. 

डाळींब जजमनीची जनवड डाळींब लागवडीसाठी पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी हलकी ते मध्यम जजमन जनवडावी. जजमनीचा साम ू6.5 ते 7.5 च्या दरम्यान असावा.  
जचकू जजमनीची जनवड जचकूच्या लागवडीसाठी उत्तम जनचऱ्याची खोल, मध्यम काळी जजमन जनवडावी, चनुखडीयकु्त जजमनीची जनवड करू नये.  
फुलशेती जजमनीची जनवड खलु्या शेतातील गलुाब लागवडीसाठी मध्यम ते हलकी तसेच पाण्याचा उत्तम जनचरा होणारी जजमन जनवडावी. 
चारा जपके जजमनीची जनवड खरीप हांगामात ज्वारी या चारा जपकाच्या लागवडीसाठी मध्यम, बाजरीसाठी हलकी ते मध्यम, मका जपकासाठी मध्यम ते भारी जजमनीची जनवड 

करावी. 
भाजीपाला जजमनीची जनवड/ 

काढणी अवथथा  
खरीप हांगामात जमरची, वाांगी, टोमटॅो, काांदा या भाजीपाला जपकाांच्या लागवडीसाठी मध्यम काळी, जनचऱ्याची भसुभशुीत जजमन जनवडावी.  काढणीस 
तयार असलेल्या उन्हाळी भाजीपाला जपके, टरबजू, खरबजू इत्यादींची काढणी करून घ्यावी. 

ततुी रेशीम 
उद्योग 

 पलटी नाांगराच्या साहाय्याने जजमनीची नाांगरट करून दोन वेळा वखरणी करावी . जजमन सपाट करून घ्यावी . जमीनीत 20 मेट्रीक टन/हे. शेणखत 
म्हणजे आठ मेट्रीक टन/एकर दोन समान हप्त्यात जनू व नोव्हेंबर मजहन्यात खत देऊन हलके पाणी द्यावे . गाांडूळ खत पाच मेट्रीक टन/हे. म्हणजे दोन 
टन/एकर दोन समान हप्त्यात द्यावे . तूती लागवडीसाठी तूती रोप वाटीका 3 आर के्षत्रावर लागवडीच्या तीन मजहने अगोदर करावी . वषात तीन वेळा 
रोप वाटीका लावता येते. जनू/सप्टेंबर/नोव्हेंबर तीन मजहन्यानांतर शेतात रोपे लागवड करावी. जनू ते सप्टेंबर मजहन्यापयंत तूती लागवड करता येते.  

सामदुायीक 
जवज्ञान 

------ दोन टक्के आवळयाच्या पानाच्या अकाचा वापर सतुी कापडावर केल्यास ग्राम पोझीजटव्ह या सकू्ष्मजीवाची सतुी कापडावरील वाढ प्रजतबांजघत करता 
येते. आवळयाच्या पानाच्या अकासह 6 % सीजट्रक ॲजसड घेऊन सतुी कापडावर सांथकरण केले असता ग्राम पोझीजटव्ह या सकु्ष्मजीवाच्या वाढीला 
होणारा प्रजतबांध कापडाच्या  पाच धणु्यानांतर कमी झाल्याचा आढळून आला. आवळयाच्या पानाच्या अकाचे सांथकरण काही वैजशष्टयपणूद कपडयाांना 
उदा. अवगुांठन, पायमोजे, लांगोट, जखमेवर बाांधावयाच्या सतुी पटृटया यावर केले असता सकू्ष्मजीवाांपासनू होणारी हानी टाळता येऊ शकते. 

कृजष 
अजभयाांजत्रकी 

----- शेतात लवकरात लवकर खोल नाांगरणी करून घ्यावी. त्यामळेू जजमन तापन्यास मदत होऊन जकडींचे कोष व घातक बरूशीचा नायनाट होईल.  शांखी 
गोगलगायीच्या व्यवथथापनासाठी उन्हाळ्यात (मे मजहन्यात) जजमनीची खोल नाांगरट करावी जेणेकरून गोगलगायीच्या सपू्तावथथा नष्ट होतील. 

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   
 

 

 


