
 

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ                                   
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि संशोधन कें द्र, ससदेंवाही- ४४१ २२२                           

कृषि हवामान सल्ला पत्रक                                              
चंद्रपूर जजल्हा  

क्र.कृ.ह.स./७१/कृ.सं.के./४३१/२०२०                                                  ददनांक ०४ सप्टेंबर २०२० 
ससदेंवाही येथील मागील आठवड्यातील हवामान 
जथथती ददनांक २८ ऑगथट ते ०३ सप्टेंबर २०२० 

हवामान घटक   पुढील पाच ददवसाचा हवामान अंदाज  
ददनांक ०५ त े०९ सप्टेंबर २०२० 

२८/०८     २९/०८     ३०/०८     ३१/०८     ०१/०९     ०२/०९     ०३/०९     ददनाकं ०५/०९     ०६/०९     ०७/०९     ०८/०९     ०९/०९     
१९.२ ६.४ १.६ ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस (सममी) ३ ३ २ २ २ 
२५.५ २८.५ ३१.५ ३३.० २८.५ ३१.५ ३३.० कमाल तापमान (अ.ंसे.) ३३ ३३ ३३ ३३ ३४ 
१७.५ १७.५ १७.० १८.० १७.५ १७.० १८.० ककमान तापमान (अ.ंसे.) २३ २३ २४ २४ २४ 
ढगाळ ढगाळ अंशतः 

ढगाळ 
अंशतः 
ढगाळ 

अंशतः 
ढगाळ 

ढगाळ अंशतः 
ढगाळ 

ढग जथथती  (आकाश) ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

९५ ८९ ९२ ८४ ८९ ९२ ८४ सकाळची सापके्ष आद्रता (%) ८८ ८७ ८४ ८८ ९० 
९३ ८२ ७८ ६१ ८२ ७८ ६१ दपुारची सापके्ष आद्रता (%) ५९ ५९ ५९ ६१ ५९ 
५.३ ६.४ ४.३ ३.१ ६.४ ४.३ ३.१ वा-याचा वेग (ककमी/तास) २ २ २ २ २ 

पाऊस (सममी) मागील आठवड्यातील पाऊस (सममी) ०१/०१/२०२० पासून आजपयतं पाऊस (सममी) ०१/०६/२०२० पासून आजपयतं 

२७.२ (२) ११२७.२ (५८) ८७५.८ (४१) 
हवामान 
अंदाज  

पुढील पाच ददवसात ददनांक ०५ त े०९ सप्टेंबर २०२० रोजी चदं्रपूर जजल््यात ढगाळ हवामान राहून ददनाकं ०५ त े०६ सप्टेंबर 
रोजी तुरळक दठकाणी षवजांचाकडकडाट, मघेगजजनेसह खूप हलका ते हलका पाऊस पडण्याची अधधक शक्यता आहे तसेच ददनांक 
०७ ते ०९ सप्टेंबर रोजी षवरळ दठकाणी खूप हलका ते हलका पाऊस पडण्याची अधधक शक्यता हवामान षवभागाने वतजवली 
आहे. 

षपकांच े
नाव 

षपकाची 
अवथथा 

शेतकऱयानंा हवामान आधारीत कृिी सल्ला 

सामान्य सल्ला ➢ शेतकरी बंधनूी आपल्याकडील थथाननक वातावरणाचा अदंाज घेऊन धान, कपाशी, सोयाबीन, तूर, हळद, 
भेंडी व भाजीपाला, इत्यादद षपकामध्ये आंतरमशागतीची काम े (जस े कक, ननदंनी, सशफारशीनुसार 
ककटकनाशकाची) फवारणी करावी. 

धान 
 

फुटव े
येण्याची 
अवस्था 

➢ रोवणीस ३० ददवसानतंर ननदंणी करून उरलले्या ५० टक्के नत्राच्या माते्रपकैी अधी मात्रा २५ टक्के (५४ 
ककलो) यरुरया प्रनत हेक्टरी द्यावे. 

➢ फुटवे फुटण्याच्या/येण्याच्या अवथथते २.५ ते ५ सेंमी पाण्याची पातळी ठेवावी. 
➢ खोडकीडीचे ५ टक्के ककडग्रथत फुटवे ददसताच क्वीनॉलंफॉस ३२ समली ककंवा ट्रायझोफॉस २५ समली प्रती 

१० सलटर पाण्यातनू फवारावे. 
➢ उसशरा लागवड झालेल्या धानामध्ये गादमाशी प्रवण क्षेत्रात ५ टक्के चंदेरी पोंगे आढळताच काबो सल्फान 

६ टक्के दाणेदार १६.७०ककलो ककंवा काबोफ्युरान ३ टक्के २५ ककलो प्रती हेक्टरी बधंीमध्ये ७ ते १० सें.मी. 
पाणी असतांना टाकावे.   

➢ लष्करी अळीचा प्रादभुाजवावर पाळत ठेवण्यासाठी सायंकाळी अधाज तास प्रकाश सापळे लावावते व या 
सापळ्यात पतंग आढळल्यास कृषि तज्ञास सूधचत 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 पाण्यातून 
फवारावे. 

➢ करपा रोगाचा ननयंत्रणासाठी काबने्डाझीम ५० टक्के डब्लल्यपुी 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 पाण्यातनू फवारावे. 

➢ कडाकरपा रोगाचा 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 पाण्यातनू फवारावे. 

तूर फांद्या 
अवस्था 

➢ पान ेगंुडाळणाऱया अळीचा ननयंत्रणासाठी ५ टक्के ननबंोळी अकाजची फवारणी करावी. 

कापूस फुले व 
बोंड े

अवस्था 

➢ पीक फुलावर असतानंा २ टक्के यरुरयाची (२०० गॅ्रम युररया + १० सलटर पाणी) आणण बोन्ड ेभरण्याच े
अवथथते २ टक्के डडएपी (२०० गॅ्रम डडएपी + १० सलटर पाणी) ची फवारणी करावी. 

➢ रसशोषक ककडीच्या नियंत्रणासाठी कफप्रोननल ५ टक्के प्रवाही ३० सम. ली. ककंवा बफु्रोफेजीन २५ टक्के २० 
सम.ली. ककंवा प्रोफेनाफॉस ५० टक्के प्रवाही २० सम.ली. प्रनत १० लिटर सलटर पाण्यातनू फवाराव.े 

➢ शेंदरी बोडअळीच्या निरीक्षणासाठी प्रनत हेक्टरी ८ कामगंध सापळे िावावेत. या सापळ्यामधील अडकलले्या 
नरपतंग वेळो वळेी काढून नष्ट कराव ेतसेच दर २१ ददवसानतंर वड्या (ल्युर) बदलत राहावे.  



➢ कपाशीला प्रादभुाजव 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 पाण्यातनू फवारावे. 
सोयाबीन फुले व 

शेंगा  
अवस्था 

➢ चाक्रभंूगा व खोडमाशी तयाचं्या नियंत्रणासाठी इंडोक्व्सीकाबज १५.८ टक्के एस.सी. ७ सम. ली ककवा 
क्लोराट्रोननप्रोल १८.५ एस.सी ३ सम.ली. प्रनत १० सलटर पाण्यातून षपक पररधथती पाहून फवारणीचा ननणजय 
घ्यावा. 

➢ तंबाखूची पािे खाणारी व दहरवी उंट अळ्यांचा, थपोडोप्टेराचा पादरु्ााव आढळ्यास तयाचं्या प्रादभुाजवानुसार 
नियंत्रणासाठी इंडोक्व्सीकाबज १५.८ टक्के एस.सी. ७ सम. ली. ककवा ट्रायझोफोस ४० टक्के १२.५ सम.ली. 
ककवा ईथीआन ५० टक्के १५ ते ३० सम.ली. सलटर पाण्यातून फवारावे. 

➢ पक्षांना बसण्यासाठी शतेात हेक्टरी १५ ते २० पक्षी थाबंे लावावेत म्हणज े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 पाण्यातून फवारावे. 

तीळ फांद्या 
अवस्था           

➢ धाि बाधंीच्या धऱु्यावर तीळ षपकातील तणांच्या नियंत्रण करण्यासाठी एक ककवा दोनदा निदंणी करून 
घ्यावी. 

हळद वाढीची 
अवस्था 

➢ पानावरील दठपके आढळताच कॉपर ऑक्सीक्लोराईड २५ ग्रम प्रनत १० लिटर पाण्यातनू फवारावे. 
➢ खोडमाशीचा नियंत्रणासाठी रोगग्रस्त पािे काढूि जाळूि टाकाव ेव निबंोळी अका  ५ टक्के प्रनत १० लिटर 

पाण्यातून फवारावे. 
भेंडी फुल ते 

फळ  
➢ फळे पोखरणाऱया अळीचा नियतं्रणासाठी जक्वनोलफॉस २५ टक्के प्रवाही १६ सम. ली.प्रती १० सलटर पाण्यातून 

फवारावे. 
समरची   फुल व 

फळ  
➢ फुल ककडे व कोळीच्या नियतं्रणासाठी ईमामेक्टीन बेनझाइट ५ टक्के ४ ग्रम प्रती १० सलटर पाण्यातून 

फवारावे. 
वेलवगीय  फुल ते 

फळ  
➢ मावा, फुलककडे, पांढरी माशी व फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी साट्रानीडाझोल ३.३६ टक्के १८ सम. ली. प्रती 

१० सलटर पाण्यातनू फवारावे. 
फळ पपके िागवड ➢ लिबंू, आंबा, चचकू, आवळा, सीताफळ, पेरू इतयादी फळपपकाचंी िागवड करावी. 

पशुपालन सल्ला ➢ गायी व म्हशी मध्ये लम्पी थकीन रोगाचा प्रदभुावाचा प्रसार थांबवण्यासाठी रोगग्रथत जनावरा पासून 
ननरोगी जनावरे वेगळे ठेवावे. रोगग्रथत जनावराचंे शासकीय दवाखान्यातून उपचार करून घ्यावते. 

➢ ननरोगी जनावरांच ेलाशीकरण करून घ्यावे.  
कुक्कुटपालन सल्ला ➢ कोंबड्यानंा होणाऱया जतंू संसगज व इतर रोगांपासून बचाव करण्यासाठी पशूवदै्यकांच्या सल्ल्यानूसार 

पक्षांना पाण्यातनू उच्च दजाजची 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.  
शेतकरी बंधुनो सप्रेम नमथकार, विज 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 संपकज  साधावा.  
 प्रकल्प समन्वयक  

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