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३२.४ (३) ११२७.२ (५८) ८७५.८ (४१) 
हवामान 
अंदाज  

पुढील पाच ददवसात ददनाकं ०२ त े०६ सप्टेंबर २०२० रोजी चदं्रपूर जजल््यात अंशतः ढगाळ ते ढगाळ हवामान राहून ददनाकं 
०२ सप्टेंबर रोजी बहुदा सववत्र हलका पाऊस पडण्याची अधधक शक्यता आहे तसचे ददनाकं ०३ सप्टेंबर तुरळक दठकाणी 
षवजांचाकडकडाट, मघेगजवनेसह हलका पाऊस पडण्याची अधधक शक्यता आहे त्याचबरोबर ददनाकं ०४ ते ०६ सप्टेंबर रोजी षवरळ 
दठकाणी हलका पाऊस पडण्याची अधधक शक्यता हवामान षवभागाने वतववली आहे. 

षपकांच े
नाव 

षपकाची 
अवथथा 

शेतकऱयानंा हवामान आधारीत कृिी सल्ला 

सामान्य सल्ला ➢ ब्रम्हपुरी, सावली व गोंडषपपरी या तालुक्यातील गोसीखुदव धरणाच्या पूरपररजथथतीमुळे ज्या शेतकऱयांच्या 
धान षपकामध्ये पुराच ेपाणी आले असेल अशा शेतकयानंी षपकाची पररजथथती पाहून पुराचे पाणी ओसरल्या 
नंतर अधधक फुटवे येण्यासाठी हेक्टरी २० ककलो नत्र द्यावे.   

➢ शेतकरी बंधनूी आपल्याकडील थथाननक वातावरणाचा अदंाज घेऊन धान, कपाशी, सोयाबीन, तूर, हळद, 
भेंडी व भाजीपाला, इत्यादद षपकामध्ये आंतरमशागतीची काम े (जस े कक, ननदंनी, सशफारशीनुसार 
ककटकनाशकाची) पावसाची उघडीप असतांना फवारणी करावी तसेच शतेात साठलेल्या अततरिक्त पाण्याचा 
चिाद्वािे तिचिा किावा. 

धान 
 

फुटव े
येण्याची 
अवस्था 

➢ रोवणीस ३० ददवसानतंर ननदंणी करून उरलले्या ५० टक्के नत्राच्या माते्रपकैी अधी मात्रा २५ टक्के (५४ 
ककलो) यरुरया प्रनत हेक्टरी पावसाची उघडीप असतानंा द्यावे खते ददल्यानतंर धान बांधीतील पाणी बांधनू 
ठेवावे. 

➢ पुनवलागवड झालेल्या धान षपकात फुटव ेफुटण्याच्या/येण्याच्या अवथथते २.५ त े५ सेंमी पाण्याची पातळी 
ठेवावी. 

➢ खोडकीडीचे ५ टक्के ककडग्रथत फुटवे ददसताच क्वीनॉलंफॉस ३२ समली ककंवा ट्रायझोफॉस २५ समली प्रती 
१० सलटर पाण्यात समसळून पावसाची उघडीप असतानंा फवारावे. 

➢ गादमाशी प्रवण क्षेत्रात ५ टक्के चंदेरी पोंगे आढळताच दाणेदार फोरेट १० टक्के १० ककलो ककंवा दाणेदार 
क्वीनॉलंफॉस ५ टक्के ५ ककलो प्रती हेक्टरी बधंीमध्ये ७ ते १० सें.मी. पाणी असतानंा टाकावे.   

➢ लष्करी अळीचा प्रादभुावव आढळ्यास त्यांचा ननयंत्रणासाठी धान बांधीत पाणी साठषवणे, बांध साफ करणे 
बांधीत पक्षी थांब ेलावावते व बेडकांच ेसंवधवन करावे, बांधावर व कीड प्रवण क्षेत्रात डायक्लोरोवास ७६ 
इसी १२.५ मी.ली. प्रनत १० सलटर पाण्यात समसळून पावसाची उघडीप असतानंा फवारणी करावी. 

➢ प्रकाश सापळे लावावते व या सापळ्यामधील अडकलले्या पतंग आढळल्यास ते वळेो वेळी काढून नष्ट 
करावे. 

➢ पाने गंुडाळणारी अळी, बेरड, सुरळीतील अळी व सशगें अळी याचं्या ननयंत्रणासाठी ट्रायझोफॉस ४० टक्के 
प्रवाही २५ सम. ली. ककंवा क्लोरोपायरीफॉस २० टक्के प्रवाही २५ सम. ली. प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून 
पावसाची उघडीप असतानंा फवारणी करावी. 

➢ करपा रोगाचा प्रादभुावव आढळल्यास त्याचंा ननयंत्रणासाठी काबेन्डाझीम ५० टक्के डब्लल्युपी १० ग्रम ककंवा 
मेन्कोझेब ७५ टक्के प्रवाही ३० ग्रम ककंवा हेक्झाकोनॅझोल ५ टक्के ई.सी. २० सम.ली. यापकैी कोणतेही 
एक बुरशीनाशक प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून फवारणी करावी. 

➢ कडाकरपा रोगाचा प्रादभुावव आढळल्यास त्यांचा ननयंत्रणासाठी कॉपर हायड्रोक्साईड ५३.८ टक्के डीएफ ३० 
ग्रम ककंवा थटेपटोमायसीन सल्फेट ९० टक्के + टेट्रासायक्लीन हायड्रोक्लोराईड १० टक्के एसपी हे संयुक्त 
जीवाणू नाशक १.५ ग्रम प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून फवारणी करावी.  



तूि फांद्या 
येण्याची 
अवस्था 

➢ षपकावर पाने गंुडाळणाऱया अळीचा प्रादभुावव आढळल्यास त्याच्या ननयंत्रणासाठी ५ टक्के ननबंोळी अकावची 
फवारणी पावसाची उघडीप असतानंा करावी. 

➢ धाि बाांधीच्या धऱु्यावि तूि षपकातील आांतिमशागततची काम ेपूर्ण करूि घ्यावे तसचे तणांच्या तियांत्रर् 
किण्यासाठी एक ककवा दोनदा तिांदर्ी करून किावी. 

कापूस फांद्या 
येण्याची 
अवस्था 

➢ िसशोषक ककडीच्या तियांत्रर्ासाठी कफप्रोननल ५ टक्के प्रवाही ३० सम. ली. ककां वा बफु्रोफेजीन २५ टक्के २० 
सम.ली. ककंवा प्रोफेनाफॉस ५० टक्के प्रवाही २० सम.ली. प्रतत १० ललटि पाण्यात लमसळूि पावसाची उघडीप 
असतांना फवािावे.  

➢ शेंदिी बोडअळीच्या तििीक्षर्ासाठी प्रतत हेक्टिी ८ कामगांध सापळे लावावेत. या सापळ्यामधील अडकलले्या 
नरपतंग वेळो वळेी काढून नष्ट कराव ेतसेच दर २१ ददवसानतंर वड्या (ल्युर) बदलत राहावे.  

➢ कपाशीला प्रादभुावव ग्रथत डोमकल्या आढळल्यास दर आठवड्यानंी अळीसदहत वचेून नष्ट कराव्या. 
➢ प्रोफेनाफॉस ५० टक्के प्रवाही २० सम.ली. ककवा क्वीनॉलंफॉस २५ टक्के ए एफ २५ सम.ली. क्लोरोपायरीफॉस 

२० टक्के प्रवाही २५ सम. ली. प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून फवारणी करावी.    
सोयाबीन फुले व 

शेंगा  
अवस्था 

➢ चाक्रभंूगा व खोडमाशी आढळ्यास तयाांच्या तियांत्रर्ासाठी इंडोक्व्सीकाबव १५.८ टक्के एस.सी. ७ सम. ली 
ककवा क्लोराट्रोननप्रोल १८.५ एस.सी ३ सम.ली. प्रतत १० ललटि पाण्यात लमसळूि पावसाची उघडीप असतानंा 
फवारणी करावी. 

➢ तंबाखूची पािे खार्ारी व दहरवी उंट अळ्यांचा, थपोडोप्टेराचा पादरु्ाणव आढळ्यास तयाांच्या प्रादभुाववानुसार 
तियांत्रर्ासाठी इंडोक्व्सीकाबव १५.८ टक्के एस.सी. ७ सम. ली. ककवा ट्रायझोफोस ४० टक्के १२.५ सम.ली. 
ककवा ईथीआन ५० टक्के १५ त े३० सम.ली. प्रतत १० ललटि पाण्यात लमसळूि पावसाची उघडीप असतानंा 
फवारणी करावी. 

➢ पक्षांना बसण्यासाठी शतेात हेक्टरी १५ ते २० पक्षी थाबंे लावावेत म्हणजे त्यावर बसणारे पक्षी शतेातील 
अळ्या दटपनू खातील.   

➢ पानावरील जीवाणू व बुरशीजन्य दठपके आढळल्यास टेबकूोनाझोल १० टक्के डब्ललू.पी. + सल्फर ६५ टक्के 
डब्ललू.जी. २५ ग्रम १० सलटर पाण्यात लमसळूि पावसाची उघडीप असतानंा फवारणी करावी. 

तीळ फांद्या 
अवस्था           

➢ धाि बाांधीच्या धऱु्यावि तीळ षपकातील तणांच्या तियांत्रर् किण्यासाठी एक ककवा दोनदा तिांदर्ी करून 
घ्यावी. 

हळद वाढीची 
अवस्था 

➢ पानावरील दठपके आढळताच कॉपर ऑक्सीक्लोराईड २५ ग्रम प्रतत १० ललटि पाण्याांत लमसळूि पावसाची 
उघडीप असतानंा फवािर्ी किावी.   

➢ खोडमाशीचा प्रादरु्ाणव आढळल्यास प्रादरु्ाणवग्रस्त पािे काढूि जाळूि टाकावे व तिांबोळी अकण  ५ टक्के ककां वा 
प्रतत १० ललटि पाण्याांत लमसळूि पावसाची उघडीप असतानंा फवािर्ी किावी.   

भेंडी फुल ते 
फळ  

➢ फळे पोखरणाऱया अळीचा प्रादभुावव आढळल्यास त्याच्या तियांत्रर्ासाठी जक्वनोलफॉस २५ टक्के प्रवाही १६ 
सम. ली.प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून पावसाची उघडीप असतानंा फवारणी करावी.      

र्ाजीपाला
  

फुल व 
फळ 
धारणा 

➢ िसशोषक ककडीच्या तियांत्रर्ासाठी इसमडाक्लोषप्रड १७.८ एस.एफ. २सम.ली. तसेच बुिशीजन्य िोगाच्या 
तियांत्रर्ासाठी डायथेि M-45, २ गॅ्रम १० प्रतत ललटि पाण्यामध्ये लमसळूि पावसाची उघडीप असतानंा 
फवािावे.  

फळ पपके लागवड ➢ ललांबू, आांबा, चचकू, आवळा, सीताफळ, पेरू इतयादी फळपपकाांची लागवड किावी. 

पशुपालन सल्ला ➢ गोवगीय व म्हैसवगीय पशुधनामध्ये लम्पी थकीन रोगाचा प्रदभुाव आढळून आल्यास या संसगवजन्य च्या 
व्यवथथापणासाठी रोग बाधीत पशुधन ननरोगी पशुधनापासून षवलगीकरण कराव ेरोगबाधीत पशुधनाची 
पशुपालकानंी त्वररत जवळच्या शासकीय दवाखान्यात कळवून पशुवदै्यकानंा दाखवनू योग्य उपचार करून 
घ्यावते. 

➢ पावसाळ्यात जिाविाच्या गोठ्यात पार्ी साचर्ाि िाही तयासाठी गोठ्याचा पषृ्ठर्ाग उतािावि असावा 
याची काळजी घ्यावी.  

कुक्कुटपालन सल्ला ➢ कोंबड्यानंा होणाऱया जतंू संसगव व इतर रोगांपासून बचाव करण्यासाठी पशूवदै्यकांच्या सल्ल्यानूसार 
पक्षांना पाण्यातनू उच्च दजावची योग्य ती प्रनतजषैवके द्यावीत. 

➢ कुकुटपालन शेडमध्ये गादी पद्धतीमध्ये कोणताही ओलावा अथवा ओलसरापणा नसावा. पक्षानंा ठेवण्यात 
आलेल्या जागेमधील लीटर नहेमी कोरड ेठेवावे. 

➢ दटप : रासायननक तननाशक व ककटकनाशकाची फवारणी पावसाची उघडीप पाहूनच करावी. फवारणी करताना संरक्षक कीटचा वापर 
अवश्य करावा. पाऊसाची ततव्रता जास्त असताांिा िासायतिक खत ेदेऊ िये. 

शेतकरी बंधुनो सप्रेम नमथकार, विव २०२० मधील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा सल्ला पत्रक नोंदणीसाठी आपल ेनाव, गाव,पत्ता, मोबाईल नंबर इत्यादी मादहती ई-
मेल aassindewahi@gmail.com ककवा मोबाईल नंबर ९६२३३६०३२७ वर संपकव  साधावा.  
 प्रकल्प समन्वयक  

ग्रामीण कृषि मौसम सवेा, कृषि संशोधन कें द्र,  
  ससदेंवाही जज. चदं्रपूर 
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