
 

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./१६/कृ.सं.के./११४६/२०२१                                                ददनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ 
ससदेंवाही येथील मागील आठवड्यातील हवामान 

जथथती ददनांक १६ ते २२ फेब्रुवारी २०२१ 
हवामान घटक   पुढील पाच ददवसाचा हवामान अंदाज  

ददनांक २४ ते २८ फेब्रुवारी २०२१ 
१६/०२     १७/०२     १८/०२     १९/०२     २०/०२     २१/०२     २२/०२     ददनांक २४/०२     २५/०२     २६/०२     २७/०२     २८/०२     
०.० ०.० ०.० ८.६ ०.० ०.० ०.० पाऊस (सममी) ० ० ० ० ० 
३४.० ३०.० २९.२ २७.० ३०.० ३१.५ ३३.५ कमाल तापमान (अं.से.) ३४.८ ३५.२ ३५.७ ३६.५ ३७ 
१४.५ १४.० १२.५ ११.० १२.२ १४.० १३.० ककमान तापमान (अं.से.) १७.३ १६.८ १८.३ १७.५ १८.३ 
ननरभ्र अंशतः 

ढगाळ 
ढगाळ अंशतः 

ढगाळ 
आंसशक  
ढगाळ 

ननरभ्र ननरभ्र  ढग जथथती  (आकाश) आंसशक  
ढगाळ 

आंसशक  
ढगाळ 

आंसशक  
ढगाळ 

आंसशक  
ढगाळ 

आंसशक  
ढगाळ 

६७ ५९ ६८ ९० ८८ ६७ ६४ सकाळची सापेक्ष आद्रता (%) ५८ ५५ ५० ४८ ४८ 
३५ ५० ४२ ४४ ३० ४५ २१ दपुारची सापेक्ष आद्रता (%) ५० ४८ ४५ ४० ४० 
२.८ ६.६ ७.९ ४.४ १.३ ३.७ २.८ वा-याचा वेग (ककमी/तास) ४ ४ ४ ४ ४ 

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

८.६ (०१) ८.६ (०१) १०२३.६ (५४) 
हवामान 
अंदाज  

पुढील पाच ददवसात ददनांक २४ ते २८ फेबु्रवारी २०२१ रोजी चंद्रपूर जजल््यात आंसशक ढगाळ हवामान राहून कमाल तापमान 
३४.८ ते ३७.० अंश सेजल्सअस तर ककमान तापमान १६.८ ते १८.३ अंश सेजल्सअस राहण्याची शक्यता हवामान षवभागाने वततवली 
आहे. 

षपकांचे 
नाव 

षपकाची 
अवथथा 

शेतकऱयांना हवामान आधारीत कृिी सल्ला 

सामान्य सल्ला ➢ पररपक्व झालेल्या रब्बी (हरभरा, लाखोळी, जवस, मोहरी, व करडई) षपकाची काढणी/कापणी आणण मळणी 
करून बबयाणे सुरक्षक्षत दठकाणी साठवणूक करावी. 

उन्न्हाळी 
भेंडी 

पेरणी ➢ उन्न्हाळी भेंडीची लागवड फेबु्रवारी मदहन्यात करावी त्यासाठी सरी वरंबा पद्धतीने ४५ x ३० स.ेमी.अंतरावर 
बी टोकून पेरणी करावी त्यासाठी अकातअनासमका, परभणीक्रांती,पुसामखमली, प्रगती ्या जातींची ननवड 
करून प्रती हेक्टरी १०-१५ ककलो बबयाणे वापरावे. बीजप्रकक्रया करण्यासाठी अझाटोबँक्टर व थफुरद 
षवरघळणारे जजवाणू खते १५ ग्रॅम प्रनत ककलो बबयाण्यास चोळावे. रासायननक खताच्या माते्रमध्ये हेक्टरी 
५० ककलो नत्र अधधक ५० ककलो थफुरद द्यावा. त्यापैकी अधात नत्र व संपूणत थफुरद लागवडीसोबत व 
रादहलेला अधात नत्र लागवडीनंतर ३० ददवसांनी द्यावा.    

उन्हाळी 
तीळ 

वाढीची    
अवथथा 

➢ उन्हाळी तीळ षपकाच्या पेरणीनंतर ७ ते ८ ददवसांनी नाग ेभरावेत. पेरणीनंतर १५ ते २० ददवसांनी पदहली 
व त्यानंतर ८ ददवसांनी दसुरी षवरळणी करून दोन रोपात १० ते १५ सें. मी. अंतर ठेवावे.  

➢ आवश्यकतेनुसार २ ते ३ कोडपण्या/खरुपण्या देऊन व ननदंण करून शेत थवच्छ ठेवावे. तीळ पीक एक 
मदहन्याचे होईपयंत शेतात तण होणार नाही याची काळजी घ्यावी.     

उन्हाळी 
भुईमंूग 

वाढीची    
अवथथा 

➢ उगवणीनंतर १० ददवसाच्या आत खांड्या भरून घ्याव्यात.  
➢ तननाशकाच्या सहाय्याने तन व्यवथथापन करावयाचे असल्यास उगवण पश्चात पेरणीनंतर २५ ते ३० 

ददवसांनी जक्वझालोफॉप इथाईल ५ ईसी १०० ग्राम कक्रयाशील घटक ककंवा इमाझीथायपर १० % एस.एल. 
१०० ग्राम कक्रयाशील घटक या पैकी कोणत्याही एका तणनाशकाची प्रती हेक्टर ६०० सलटर पाण्यात 
समसळून फवारणी करावी. 

उन्हाळी 
धान 

फुटवे 
 अवथथा  

➢ उन्हाळी धान षपकाच्या रोवणीस ३० ददवसानंतर उरलेल्या ५० टक्के नत्राच्या माते्रपैकी अधी मात्रा २५ 
टक्के (५४ ककलो) युररया प्रनत हेक्टरी द्यावे खते ददल्यानंतर धान बांधीतील पाणी बांधून ठेवावे.  

➢ गादमाशी प्रवण क्षेत्रात रोवणीनंतर १० आणण ३० ददवसांनी दाणेदार फोरेट १० टक्के १० ककलो ककंवा 
दाणेदार जक्िनालफॉस ५ टक्के ५ ककलो प्रनत हेक्टरी बांधीमध्ये ५ ते ७ सें.मी. पाणी असतांना टाकावे.  

➢ षपकाची वाढीच्या प्राथसमक अवथथेत २ ते ३ सेंमी व फुटवे फुटण्याच्या अवथथेत ३ ते ५ सेंमी पाण्याची 
पातळी ठेवावी. 

गहू दाण्याची 
दधुाळ  
अवथथा 

➢ गहू षपकांमधील उंदीरांचा बंदोबथत करण्यासाठी आसमिाचा वापर करावा त्यासाठी धान्याचा भरडा ४९ 
भाग, थोड ेगोडे तेल व १ भाग णझकं फॉथफाईड ककंवा ब्रोमोडडओलॉन एकत्र समसळावे. १० ग्रमॅ षविारी 
आसमि प्लॅजथटकच्या षपशवीत टाकून शेतातील जजवंत बबळामध्ये टाकावे व बबळाचे तोंड बंद करावे.  

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

हरभरा      घाटे 
पक्वता  

➢ पररपक्व झालेल्या हरभरा षपकाची तात्काळ काढणी करून सुरक्षक्षत दठकाणी साठवणूक करावी. 



➢ 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 शेंगा 
पक्वता       

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

जवस बोन्डें  
पक्वता    

➢ वेळेवर पेरणी केलेल्या जवस षपकाची काढणी करावी व काढणी केलेल्या षपकाची मळणी करून सुरक्षक्षत 
दठकाणी साठवून ठेवावे. 

मोहरी शेंगा 
पक्वता     

➢ काढणीस आलेल्या मोहरी षपकाची काढणी करावी तसेच काढणी केलेल्या षपकाची मळणी करुन सुरक्षक्षत 
दठकाणी साठवणूक करावी.  

करडई बोन्डें 
पक्वता     

➢ करडई षपकाची पाने व बोन्डें  षपवळ्या पडल्यानंतर षपकाची ताबडतोब कापणी करावी व मळणी करून 
बी अलग करावे व बबयाणे थवच्छ करून, वाळवून सुरक्षक्षत दठकाणी साठवणूक करावी. 

भाजीपाला 
षपके 

वाढीची    
अवथथा 

➢ भाजीपाला षपकावरील रसशोिक ककडींच्या ननयंत्रणासाठी ५ % ननबंोळी अकातची ककंवा इसमडाक्लोषप्रड १७.८ 
% एस एल २ समली प्रनत १० सलटर पाण्यात समसळून फवारणी करावी.  

➢ भुरी रोगाच्या ननयंत्रणासाठी पाण्यात षवरघळणारे गंधक २५ ग्रॅम १० लीटर पाण्यात समसळून २-३ फवारण्या 
दर १५ ददवसाचे अंतराने फवारणी करावी. 

पशुपालन सल्ला ➢ शेळ्या व मेंढयांना बुळकांडी रोग प्रनतबंधक लसीकरण करून घावे. 
➢ जनावरांसाठी दहरव्या चाऱयासाठी मका षपकाच्या आकिकन टॉल आणण ज्वारी षपकाच्या पुसा चारी, 

एसएसजी ८९८ या वाणाची लागवड करावी. 
➢ 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 नबंर ९६२३३६०३२७ वर सपंकत  साधावा.  
 प्रकल्प समन्वयक  

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