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षजल्हा : ऄहमदनगर 

मागील अठवड्यातील हवामान 

 (१६/०९/२०२२ ते २२/०९/२०२२) 
हवामान घटक 

पुढील पाच ददवसांचा हवामान ऄंदाज 

 (२४/०९/२०२२ ते २८/०९/२०२२) 

१६ १७ १८ १९ २० २१ २२ ददनांक २४ २५ २६ २७ २८ 

५.२ ९.४ ७.० ४.६ १२.८ ६४.२ ०.० पाउस (षममी) १२ ८ ३ २ ५ 
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हवामान ऄंदाजावर अधाररत कृषी सल्ला 

पीक ऄवथथा कृषष षवषयक सल्ला 

हवामान सारांश प्रादषेशक हवामान कें र्द् , मुंबइ यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान ऄंदाजानुसार  पुढील पाच ददवस ददवस अकाश 

ऄंशतः ढगाळ राहील तसेच पुढील पाच ददवस काही रठकाणी हलका पाउस पडण्याची शक्यता अह.े 

सामान्य सल्ला १) पावसाळ्यात फवारणी करीताना थटीकरचा वापर करावा. 

२) लम्पी या त्वचा रोग षनयंत्रणासाठी पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने गोट पॉक्स या लसीचे लसीकरण करून घ्यावे. 

संदेश पुढील पाच ददवस काही रठकाणी हलका पाउस पडण्याची शक्यता अहे. 

पशुधन  “लम्पी त्वचा रोग”  

कारण े

या रोगाचा संसगर "कॅप्रीपॉक्स" ( Capri pox) षवषाणू मुळे होतो. हा षवषाणू शेळ्या व मेंढ्ांमधील दवेी रोगाच्या 

षवषाणूशी संबंषधत अह.े 

पशुपालकांनी घ्यावयाची काळजी 

बाषधत जनावरे षनरोगी जनावरांपासून वेगळी ठेवणे. 

कोणत्याही संभाव्य रोगी जनावरास षनरोगी जनावरांच्या कळपात प्रवेशास बंदी करणे. 

रोग प्रादभुारव झालेल्या गावातील बाषधत व षनरोगी जनावरांना चराउ कुरणांमध्ये एकषत्रत सोडण्यास मनाइ करणे. 

डास, गोषचड व तत्सम दकड्यांच्या बंदोबथत करणे. तसेच , षनरोगी जनावरांच्या ऄंगावर दकडे न चावण्यासाठी औषध 

लावणे व गोठ्यामध्ये यासाठीच्या औषधांची फवारणी करणे. 

रोग प्रादभुारव क्षेत्रातील जनावरांना रोग प्रादभुारव नसलेल्या रठकाणी तसेच थथाषनक बाजारांमध्ये नेण्यास प्रषतबंधक 

करणे. 

प्रषतबंधात्मक ईपाय योजना  

तत्काळ नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपकर  साधून ईपचार करुन घ्यावेत. 

त्वचेवरील गाठीचे जखमेत रुपांतर झाल्यास जखमेत जंतू पडू नये यासाठी जखमेवर पशुवैद्यकाच्या मागरदशरनानुसार 

औषध मलम लावावे. 

लम्पी या त्वचा रोग षनयंत्रणासाठी पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने गोट पॉक्स या लसीचे लसीकरण करून घ्यावे. 

कापूस फुले  

ईमलण े

ते बोंड 

धरण े

सततच्या होणाऱ्या पावसामुळे शेतात साचलेले पाणी चर खोदनु काढून टाकावे. 

तसेच कापूस षपकाचे शेंडे षपवळे पडण्याची शक्यता अहे. वापसा अल्यानंतर षपकास युररया १५ दकलो + म्युरेट ऑफ 

पोटॅश २५ दकलो प्रषत हके्टरी खतांची मात्रा द्यावी. 

सततच्या पावसाचे शेतात पाणी साचल्यास व जषमनीत वापसा नसल्यास षपकांची मुळे ऄकायरक्षम होतात. त्याकरीता 

ईघडीप षमळल्यानंतर खालील फवारण्या कराव्यात. 

१) १ टक्का मायक्रो गे्रड II (१०० षमली १० षलटर पाण्यामध्ये) दोन वेळा १५ ददवसांच्या ऄंतराने फवारावे. ककवा 

२) २ टके्क युररया (२०० ग्रॅम १० षलटर पाण्यामध्ये) दोन वेळा १५ ददवसांच्या ऄंतराने फवारावे. ककवा 

३) १.५ टके्क पोटॅषशयम नायटे्रट १३:००:४५ (१५० ग्रॅम १० षलटर पाण्यामध्ये) दोन वेळा १५ ददवसांच्या ऄंतराने 

फवारावे. 

तूर फांद्या 

फुटण्याची 

ऄवथथा 

सततच्या होणाऱ्या पावसामुळे शेतात साचलेले पाणी चर खोदनु काढून टाकावे. 

सततच्या पावसाचे शेतात पाणी साचल्यास व जषमनीत वापसा नसल्यास षपकांची मुळे ऄकायरक्षम होतात. त्याकरीता 

ईघडीप षमळल्यानंतर खालील फवारण्या कराव्यात. 

१) १ टक्का मायक्रो गे्रड II (१०० षमली १० षलटर पाण्यामध्ये) दोन वेळा १५ ददवसांच्या ऄंतराने फवारावे. ककवा 

२) २ टके्क युररया (२०० ग्रॅम १० षलटर पाण्यामध्ये) दोन वेळा १५ ददवसांच्या ऄंतराने फवारावे. ककवा 

३) १.५ टके्क पोटॅषशयम नायटे्रट १३:००:४५ (१५० ग्रॅम १० षलटर पाण्यामध्ये) दोन वेळा १५ ददवसांच्या ऄंतराने 
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फवारावे. 

कांदा 

 

 सततच्या होणायार  पावसामुळे कांद्याच्या पाती षपवळ्या पडत ऄसल्यास ईघडीप षमळल्यानंतर टेब्युकोनॅझोल १ 

षमली + षथटकर प्रषत १० षलटर पाण्यात षमसळून फवारावे. 

फळ 

षपके 
 १) अंबा , पेरू, र्द्ाक्ष, मोसंबी व कागदी ललबू बागेत ऄषतवृष्टीमुळे पाणी साचले ऄसल्यास त्वररत चर खोदनू पाणी 

बागेबाहरे काढावे. खोडाजवळ पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्यावी , तसेच झाडाच्या खोडास २-३ फूट 

ईंचीपयंत बोडो पेथट (१ दक मोरचूद + १ दक. चुना + १० षल पाणी) लावावे. 

२) मोसंबी व कागदी ललबू वरील रस शोषक दकडीच्या षनयंत्रणासाठी लेकॅनीषसषलयम ( Verticillium) या जैषवक 

दकडनाशकाची ५० ग्रॅम १० षल पाण्यात षमसळून फवारणी करावी. 

३) कागदी ललबू व मोसंबी फळ झाडावरील कोवळ्या पानांवर नागऄळी दकडीचा प्रादभुारव ददसताच षथपनोसॅड ४५ 

एसी ४.४ षमली ऄथवा नोव्हलुँरॉन १० इसी ५ षमली ऄथवा आषमडाक्लोषप्रड १७.८ एसएल ३ षमली प्रषत १० षलटर 

पाणी या प्रमाणात दोन फवारण्या पंधरा ददवसांच्या ऄंतराने कराव्यात. 

पशुधन  पावसाळ्यात पशुधन व्यवथथापन 

पावसाची शक्यता ऄसल्याने जनावरे सुरषक्षत रठकाणी बांधावीत. 

पावसाळ्यात जनावरांना ओला चारा ऄषत प्रमाणात ददल्यामुळे जनावरांचे पोट फुगते त्यामुळे ओला चारा प्रमाणात 

द्यावा. 

पावसाळ्यात मेंढ्ांच्या खुरामध्ये षचखल्या होतात तेव्हा मषहन्यातून एकदा कॉपर सल्फेट ककवा फॉरमॅल्डीहाइड 

र्द्ावण ऄसलेल्या ईथळ हौदातून संपूणर खुर बुडतील ऄशा सोडाव्यात. 

 

स्त्रोत   :  

१) हवामान पूवारनुमान : प्रादषेशक हवामान पूवारनुमान कें र्द्, मुंबइ.  

२) मागील हवामान  : भारत मौसम षवज्ञान षवभाग वेधशाळा पाणी व्यवथथापन प्रकल्प, मफुकृषव , राहुरी 

 

 

रठकाण : मफुकृषव , राहुरी. 

दद.  :  २३.०९.२०२२ 

थवाक्षरीत  

प्रमुख ऄन्वेषक, ग्राकृमौस,े ऐएमएफय,ु राहुरी तथा 

   प्रमुख, कृषष षवद्या षवभाग, मफुकृषव, राहुरी. 

 


