
 

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./१२/कृ.सं.के./१०६५/२०२१                                                ददनाकं ०९ फेब्रुवारी २०२१ 
ससदेंवाही येथील मागील आठवड्यातील हवामान 

जथथती ददनाकं ०२ ते ०८ फेब्रुवारी २०२१ 
हवामान घटक   पुढील पाच ददवसाचा हवामान अंदाज  

ददनाकं १० ते १४ फेब्रुवारी २०२१ 
०२/०२     ०३/०२     ०४/०२     ०५/०२     ०६/०२     ०७/०२     ०८/०२     ददनाकं १०/०२     ११/०२     १२/०२     १३/०२     १४/०२     
०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस (सममी) ० ० ० ० ० 
३१.० ३२.० ३१.५ ३३.० ३०.० २८.५ २९.० कमाल तापमान (अं.से.) ३१.८ ३२.२ ३१.८ ३३.२ ३३.६ 
९.० ८.० ८.० ९.५ ८.० १०.० ८.५ ककमान तापमान (अ.ंसे.) १२.२ १२.५ १२.८ १३.४ १३.८ 
ननरभ्र ननरभ्र ननरभ्र ननरभ्र ननरभ्र ननरभ्र ननरभ्र ढग जथथती  (आकाश) ननरभ्र आंसशक  

ढगाळ 
आंसशक  
ढगाळ 

ननरभ्र ननरभ्र 

५२ ६३ ६५ ५१ ७१ ५२ ५६ सकाळची सापेक्ष आद्रता (%) ६६ ५५ ५८ ६४ ६० 
२१ १५ २० २४ ३३ ३७ २१ दपुारची सापेक्ष आद्रता (%) ५० ४८ ५२ ५३ ५० 
१.९ १.९ २.० २.० २.८ ३.१ ३.३ वा-याचा वेग (ककमी/तास) ३ ३ ३ ३ ३ 

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

०.० (०) १२६६.४ (७०) १०१५.० (५३) 
हवामान 
अदंाज  

पुढील पाच ददवसात ददनाकं १० ते १४ फेबु्रवारी २०२१ रोजी चंद्रपूर जजल््यात आंसशक ढगाळ ते ननरभ्र हवामान राहून कमाल 
तापमान ३१.८ ते ३३.६ अशं सेजल्सअस तर ककमान तापमान १२.२ ते १३.८ अशं सेजल्सअस राहण्याची शक्यता हवामान षवभागाने 
वततवली आहे. 

षपकाचंे 
नाव 

षपकाची 
अवथथा 

शेतकऱयानंा हवामान आधारीत कृिी सल्ला 

सामान्य सल्ला ➢ रबी षपकानंा (गहू, जवस, मोहरी व करडई) उपलब्धतेनसुार व आवश्यकतेनुसार सायंकाळच्या वेळेस 
ओलीत करावे.  

उन्हाळी 
तीळ 

पेरणी ➢ उन्हाळी नतळाची पेरणी रादहली असल्यास ती फेबु्रवारीच्या पदहल्या पंधरवड्यात करावी. उन्हाळी 
हंगामाकररता प्रनत हेक्टरी ३ ते ४ ककलो पीकेव्ही एनटी-११ जातीचे बबयाणे वापरावे. पेरणीपूवी काबेनडेंझीम 
यापैकी कोणतेही एका बुरशीनाशकाची ३ गॅ्रम प्रनत ककलो तसेच ट्रायकोडमात जव्हरीडी ४ गॅ्रम प्रनत ककलो 
बबयाणास बीजप्रकक्रया करावी. पेरणी फेबु्रवारीच्या पदहल्या पंधरवड्यात करावी. नतळाचे बबयाणे बारीक 
असल्यामुळे पेरणी करतानंा त्यात समप्रमाणात वाळू समसळावी. पेरणीच्या वेळेस १२.५ कक/ हे. अधे नत्र 
व पूणत थफुरद २५ कक/हे. देऊन उरलेला नत्राचा दसुरा हप्तता १२.५ कक/हे.पेरणीनंतर ३० ददवसानंी दयावा. 
पेरणीनंतर लगेच ओळीत करावे. 

उन्हाळी 
भुईमंूग 

पेरणी ➢ भुईमंूग षपकाची पेरणी रादहली असल्यास ती फेबुवारीच्या पदहल्या पंधरवड्यात करावी. पेरणीसाठी प्रनत 
हेक्टरी १०० ते १२५ ककलो बबयाणे दटएजी- २४, दटजी- २६ ककंवा एसबी-११ या वाणाचंा वापर करावा.  

➢ पेरणीपूवी बबयाण्यास थायरम ककंवा काबेनडेंझीम ककंवा मॅंकोझेब ३ ते ५ गॅ्रम प्रनत ककलो प्रमाणे लावून 
बीजप्रकक्रया करावी तसचे रायझोबबयम आणण थफुरद षवरघळणारे जजवाणू संवधतन २५० गॅ्रम १० ते १५ 
ककलो बबयाणास लावावे. जैषवक बुरशीनाशक ट्रायकोडमात ६ गॅ्रम प्रनत ककलो बबयाणास लावावे.  

➢ पेरणी ३०x१० सें.मी. ककंवा ३०x१५ सें.मी. ककंवा ४५x१० सें.मी. अतंरावर वानपरत्वे एका दठकाणी एकच 
बी टाकून करावे. बबयाणे ५ ते ६ सें.मी. खोल पेरावे.  

➢ पेरणीच्या वेळेस नत्र २५ ककलो/हे. (युररया ५५ ककलो ककंवा अमोननअम सल्फेट १२५ ककलो) अधधक थफुरद 
५० ककलो/हे. (ससगंल सुपर फाथफेट ३०० ककलो) द्यावे. 

उन्हाळी 
धान 

फुटवे 
 अवथथा  

➢ रोवणीनंतर ३ ते ५ ददवसापयतं उगवणपूवत तणनाशक पेट्रील्याकोर ५० टक्के २२ मी.ली. प्रनत १० सलटर 
पाण्यात समसळून फवारणी करावी.  

➢ धान रोवणीनंतर रोपाचंी मुळे चागंली रुजेपयतं बाधंीत पाण्याची पातळी २.५ सें. मी. (एक इंच) ठेवावी.    
गहू दाण्याची 

दधुाळ  
अवथथा 

➢ ढगाळ हवामानामुळे गव्हावरील मावा ककडीचंा प्रादभुातव होण्याची शक्यता आहे तरी त्याच्या ननयंत्रणासाठी 
थायोसमथोक्झाम २५ टक्के डब्ल्यूजी १० ते १५ गॅ्रम ककंवा जक्िनालफॉस २५ टक्के प्रवाही इसी ४० मी.ली. 
प्रनत १० सलटर पाण्यात समसळून फवारणी करावी. 

➢ उसशरा पेरणी केलेल्या गहू षपकास पाण्याच्या उपलब्ध साठ्यानुसार षपकाच्या गरजेनसुार ओलीत करावे.  
हरभरा      फुल ते 

घाटे 
अवथथा 

  

➢ घाटे अळीच्या एकाजत्मक वेवथथापणासाठी प्रती हेक्टरी २० पक्षी थाबें शेतामध्ये लावावे.  
➢ घाटे अळीने आधथतक नुकसानीची पातळी (१-२ प्रती समटर ओळ ककंवा ५ टक्के ककडग्रथत घाटे) पार 

केल्यास ननयंत्रणासाठी पदहली फवारणी ५ टक्के ननबंोळी अकत  ककंवा ३०० पीपीएम अझाडीरेक्टीन प्रती ५० 
सम.ली. ककंवा एच.ए.एन.षप.व्ही. (१x१०९) षपओबी/समली) ५०० एल.ई/हे. ककंवा जक्वनॉलफॉस २५ टक्के इसी 
२० सम.ली. ककंवा इमामेक्टीन बेंझोएट ५ टक्के एस.जी. ३ ग्रम ककंवा क्लोरॉनट्रीनीलीप्रोल १८.५ एस.सी 
२.५ सम.ली प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून फवारावे. 



लाखोळी फुल ते 
शेंगा   

➢ मावा ककडीचा प्रादभुातव (३० टक्के प्रादभुातवग्रथत झाडे) आढळताच डायमेथोएट ३० टक्के प्रवाही १० सम. 
ली. ककंवा अससफेट ७५ टक्के भुकटी १५ ग्रम प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून फवारावे. 

जवस फुल ते 
बोन्डें  
  

➢ जवस षपकास पाण्याच्या उपलब्ध साठ्यानुसार षपकाच्या गरजेनुसार ओलीत करावे.  
➢ जवस षपकावर रस शोिणाऱया ककडीचंा प्रादभुातव होण्याची शक्यता आहे तरी त्याच्या ननयंत्रणासाठी 

डायमेथोएट ३० टक्के प्रवाही १० समली ककंवा मॅलॅधथऑन ५० टक्के प्रवाही १० समली ककंवा जक्िनालफॉस 
३५ टक्के प्रवाही २० मी.ली. प्रनत १० सलटर पाण्यात समसळुन फवारणी करावी. 

मोहरी फुल ते 
शेंगा     
  

➢ मोहरी षपकास पाण्याच्या उपलब्ध साठ्यानुसार षपकाच्या गरजेनुसार ओलीत करावे.  
➢ मावा ककडीचा प्रादभुातव (३० टक्के प्रादभुातवग्रथत झाडे) आढळताच डायमेथोएट ३० टक्के प्रवाही १० सम. 

ली. प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून फवारावे. 

करडई फुल ते 
बोन्डें  
  

➢ मावा ककडीचा प्रादभुातव (३० टक्के प्रादभुातवग्रथत झाडे) आढळताच डायमेथोएट ३० टक्के प्रवाही १३ सम. 
ली. ककंवा अससफेट ७५ टक्के भुकटी १५ ग्रम प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून फवारावे. 

➢ पेरणीनंतर ३०, ५० आणण ६५ ददवसानंी ओसलताच्या तीन पाळ्या द्याव्या. जेथे एकाच ओसलताची सोय 
आहे तेथे ५० ददवसानंी, दोन ओसलताची सोय असल्यास ३० व ५० ददवसानंी ओलीत करावे. ओलीत 
करतानंा षपकात जाथत वेळ पाणी साचून राहणार नाही याची काळजी घ्यावी.  

तूर शेंगा 
पक्वता     

➢ तूर षपकाची पक्वतेनुसार काढणी/ कापणी करून उन्हात वाळवल्यानंतर मळणी करावी. मळणी केलेले 
बबयाणे थवच्छ करून सुरक्षक्षत दठकाणी साठवणूक करावी. 

भाजीपाला 
षपके 

वाढीची    
अवथथा 

➢ भाजीपाला षपकावरील रसशोिक ककडीचं्या ननयंत्रणासाठी ५ % ननबंोळी अकातची ककंवा इसमडाक्लोषप्रड १७.८ 
% एस एल २ समली प्रनत १० सलटर पाण्यात समसळून फवारणी करावी. तसेच भुरी रोगाच्या ननयंत्रणासाठी 
पाण्यात षवरघळणारे गंधक २५ गॅ्रम १० लीटर पाण्यात समसळून २-३ फवारण्या दर १५ ददवसाचे अतंराने 
फवारणी करावी. 

टरबूज 
(कसलगंड) 

पेरणी ➢ टरबूज (कसलगंड) षपकाच्या लागवडीसाठी शुगर बेबी, असाही यामाटो, अकात माणणक, दगुातपूर समठा, दगुातपूर 
केशर या वाणाचंा वापर करून हेक्टरी ३ ते ४ ककलो बबयाणे वापरून फेबु्रवारी मदहन्यामध्ये २ x १ मीटर 
अतंरावर बी टोकून लागवड करावी. बबया २४ तास पाण्यातं सभजवून लावल्यास उगवण लवकर व चागंली 
होते. लागवडीच्या वेळेस ४० ककलो/ हे. अधे नत्र व पूणत थफुरद ४०  ककलो/ हे. देऊन उरलेला नत्राचा 
दसुरा हप्तता ४० कक/हे.पेरणीनंतर ३० ददवसानंी दयावा. 

खरबूज पेरणी ➢ खरबूज षपकाच्या लागवडीसाठी हरा मधू, पुसा शरबती, अकात जीत, पुसा मधरुस या वाणाचंा वापर करून 
हेक्टरी २  ते ३ ककलो बबयाणे वापरून फेबु्रवारी मदहन्यामध्ये २ x १ मीटर अतंरावर बी टोकून लागवड 
करावी. लागवडीच्या वेळेस ४० ककलो/ हे. अधे नत्र व पूणत थफुरद ४०  ककलो/ हे.  आणण पालाश ४० 
ककलो/ हे. देऊन उरलेला नत्राचा दसुरा हप्तता ४० कक/हे.पेरणीनंतर ३० ददवसानंी दयावा. 

पशुपालन सल्ला ➢ तापमानात घट होत असल्यामुळे गाई, म्हशी, बैल व शेळ्याचं्या गोठ्याला बारदाण्याचे पडदे लावून 
थंडीपासून संरक्षण करावे. तसेच शेडमध्ये रात्रीच्या वेळी षवधुत बल्ब लावून शेडमध्ये ३० अ.ंसे. पयतन्त 
ननयंबत्रत करावे. 

➢ गाई, म्हशी व बैल यानंा पायखरुी व तोंडखुरी (एफ.एम.डी) रोगाच्या संरक्षणासाठी लसीकरण करून घावे. 
 कुकुटपालन सल्ला ➢ तापमानात घट होत असल्यामुळे कोंबड्याचं्या शेडला बारदाण्याचे पडदे लावून थंडीपासून संरक्षण करावे. 

तसेच शेडमध्ये रात्रीच्या वेळी षवधुत बल्ब लावून शेडमध्ये ३० अ.ंसे. पयतन्त ननयबंत्रत करावे. 
➢ दटप : रासायननक तननाशक व ककटकनाशकाची फवारणी करताना संरक्षक कीटचा वापर अवश्य करावा.  

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

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि संशोधन कें द्र,  
  ससदेंवाही जज. चंद्रपूर 
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