
 

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./७५/कृ.स.ंके./५४८/२०२१                                                    ददनांक १७ सप्टेंबर २०२१ 
ससदेंवाही येथील मागील आठवड्यातील हवामान 

जथथती ददनांक १० ते १६ सप्टेंबर २०२१ 
हवामान घटक   पुढील पाच ददवसाचा हवामान अंदाज  

ददनांक १८  ते २२ सप्टेंबर २०२१ 
१०/०९     ११/०९     १२/०९     १३/०९     १४/०९     १५/०९     १६/०९     ददनांक १८/०९     १९/०९     २०/०९     २१/०९     २२/०९     
३.० ३०.२ ७.२ ०.० २.४ ०.० ४.६ पाऊस (सममी) १८.० ८.३ १७.५ २१.३ १६.२ 
३१.२ २९.० ३१.० २९.० ३०.५ ३१.० ३०.५ कमाल तापमान (अं.से.) ३१.१ ३१.४ ३०.८ ३०.९ ३०.१ 
१८.५ १७.० १७.५ १८.५ १९.० २०.० १८.५ ककमान तापमान (अ.ंसे.) २३.८ २३.२ २३.२ २२.७ २२.१ 
९२ ८४ ९२ ९२ ९३ ८४ ९७ सकाळची सापेक्ष आद्रता (%) ९३ ९२ ९३ ९३ ९५ 
६७ ७९ ६५ ८५ ७६ ६९ ६९ दपुारची सापेक्ष आद्रता (%) ८० ८१ ८३ ८५ ८६ 
३.२ ३.० १.१ १.१ ३.२ ५.४ ६.७ वा-याचा वेग (ककमी/तास) ५ ४ ४ ५ ५ 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढग जथथती  (आकाश) ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 
पाऊस (सममी) मागील आठवड्यातील पाऊस (सममी) ०१/०६/२०२१ पासून आजपयंत पाऊस (सममी) ०१/०१/२०२१ पासून आजपयंत 

 ४७.४ (०४) ९७१.० (५०) १०६५.० (५७) 
हवामान 
अंदाज  

पुढील पाच ददवसात ददनाकं १८ ते २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी चदं्रपूर जजल््यात ढगाळ हवामान राहून ददनाकं १८ त े२० सप्टेंबर 

रोजी बहुदा सववत्र दठकाणी हलका ते मध्यम थवरूपाचा पाऊस पडण्याची अधधक शक्यता आहे तसेच ददनांक २१  त े२२ सप्टेंबर 
रोजी सववत्र  दठकाणी हलका त ेमध्यम थवरूपाचा पाऊस पडण्याची अधधक शक्यता आहे. 

षपकांच े
नाव 

षपकाची 
अवथथा 

शेतकऱयानंा हवामान आधारीत कृिी सल्ला 

सामान्य सल्ला ➢ पुढील तीन ददवसात बहुदा सववत्र दठकाणी हलका ते मध्यम थवरूपाचा पाऊस पडण्याची अधधक शक्यता 
हवामान षवभागाने वतववली आहे त्यानुसार शेतकरी बधंूनी षपकानंा रासायननक खते, ककटकनाशक, 
बुरशीनाशक, तननाशक फवारणीची कामे करू नये ककंवा पुढे ढकलावी.  

➢ पुढील तीन ददवसात बहुदा दठकाणी हलका ते मध्यम थवरूपाचा पाऊसाची पडण्याची शक्यता असल्यान े
षपकाची लागवड केलले्या शतेातील साठलले्या अनतररक्त पाण्याचा ननचरा करावा. 

कोषवड-19 या 
संसगवजन्य 

आजारापासून रक्षण   

➢ कोषवड-19 या संसगवजन्य आजारापासून संरक्षण करण्यासाठी तोंडाला माथक लावावे. शेतात काम 
करतांना लोकांमध्ये संपकव  टाळण्यासाठी ३ ते ५ फूट अंतर ठेवावे. समुदायामध्ये जवळजवळ एकतर 
येऊ नका. हात वारंवार साबणान े धवनू धुवावे ककंवा सॅननटायझर वापरावे. सशकंताना व खोकलतानंा 
तोंडावर रुमाल धराव ेव थवच्छता राखावी. 

धान फुटवे ते 
लोंबी 

येण्याची 
अवस्था 

➢ लवकर येणाऱया कालावधीच्या धानामध्ये लोंबी येण्याच्या सुरुवातीस २५ टक्के (५४ ककलो) यरुरया प्रनत 
हेक्टरी द्यावे व पोटरी अवथथेत १० सेंमी पाण्याची पातळी ठेवावी.  

➢ मध्यम त ेउसशरा कालावधीच्या धानाचे ननदंणी करून उरलेल्या ५० टक्के नत्राच्या माते्रपैकी अधी मात्रा 
२५ टक्के (५४ ककलो) युररया प्रनत हेक्टरी द्यावे. 

➢ मध्यम त ेउसशरा कालावधीच्या धानामध्ये फुटव ेयेण्याच्या अवथथते २.५ त े५ सेंमी पाण्याची पातळी 
ठेवावी. 

➢ पाने गंुडाळणारी अळी, बेरड, सुरळीतील अळी व सशगें अळी यांच्या ननयंत्रणासाठी क्लोरोपायरीफॉस ५० 
टक्के प्रवाही १५ त े१६  सम. ली. प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून पावसाची उघडीप असतांना फवारणी 
करावी. 

➢ धान षपकात लष्करी अळीचा प्रादभुावव आढळ्यास त्यांचा ननयंत्रणासाठी धान बाधंीत पाणी साठषवणे, 
बांध साफ करणे बांधीत पक्षी थांब ेलावावते व बडेकाचंे सवंधवन कराव.े  

➢ ढगाळ वातावरण व वाढत्या आद्रतेमुळे तपकीरी तुडतुडे यांचा प्रादभुावव होण्याची शक्यता आहे तरी धान 
षपकात प्रनत चुड ५ ते १० तपकीरी तुडतुडे ददसताच त्यांच्या ननयंत्रणासाठी बुफ्रोफेजीन २५ टक्के प्रवाही 
१६ समली ककंवा इसमडक्लोप्रीड १७.८ एस.एल. २.२ समली ककंवा कफप्रोनील ५ टक्के एस.सी. २० समली 
प्रती १० सलटर पाण्यातनू फवारावे. 

➢ ढगाळ वातावरण व वाढत्या आद्रतेमुळे खोडककडीचा प्रादभुावव होण्याची शक्यता आहे त्यांचा 
ननयंत्रणासाठी क्लोराणत्र्याणीप्रोल ०.४ टक्के दानदेार ककंवा कफप्रोननल ०.३ टक्के दानेदार @ २५ ककलो 
गॅ्रम प्रती हेक्टरी बांधीमध्ये ५ ते ७ सेमी. पाणी, असतानंा वापरावे. बांधीमधील पाणी ४ ते ५ ददवस 
बांधीबाहेर काढू नये.  

➢ ढगाळ वातावरण व वाढत्या आद्रतेमुळे करपा रोगाचा प्रादभुावव आढळल्यास शक्यता आहे त्यांचा 
ननयंत्रणासाठी हेक्झाकोनॅझोल ५ % ई.सी. @ २० सम.ली. ककंवा टेबूकोनॅझोल २५.९ ई.सी. @ १५ समली    
यापकैी कोणतेही एक बुरशीनाशक प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून फवारणी करावी. 

➢ पणवकोि करपा:- टेबकूोनॅझोल २५.९ ई.सी. @ १५ सम.ली. ककंवा प्रोषपकोनझॅोल २५ ई.सी. @ १० सम.ली. 
ककंवा हेक्झाकोनॅझोल ५ ई.सी. @ २० सम.ली. प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून फवारणी करावी. 



तूर फांद्या 
येण्याची 
अवस्था 

➢ ढगाळ वातावरणामुळे तूर षपकात पान े गंुडाळणारी अळ्ाांचा प्रादभुावव आढळण्याची शक्यता असून 
त्याच्या नि्ांत्रणासाठी ५ % निबोंळी अकावची फवारणी करावी.   

➢ तूर षपक पेरणीनतंर ३० ते ४५ ददवस तन षवरदहत ठेवणे आवश्यक आहे.  
कापूस फुले व 

बोंड े
अवस्था 

➢ कापूस षपकाची लागवड केलले्या शतेामध्ये पावसाचे पाणी साचले असल्यास अनतररक्त पाण्याचा ननचरा 
करावा.  

➢ पीक फुलावर असतानंा चांगले उत्पादन समळण्याकरीता २ टक्के युररयाची (२००गॅ्रम युररया + १० सलटर 
पाणी) व आणण बोन्ड ेभरण्याच ेअवथथते असतानंा २ टक्के डडएपी (२०० गॅ्रम डडएपी + १० सलटर 
पाणी) त्याचबरोबर फुल पाती गळ थाबंन्याकररता प्लंनोकफक्स ५ सम.ली. समसळून फवारणी करावी. 

➢ ढगाळ वातावरणामुळे रसशोषक ककडीचा प्रादभुावव आढळण्याची शक्यता असून त्याच्या नि्ांत्रणासाठी ५ 
% निबोंळी अकावची ककां वा अससटामीप्रीड २० टक्के एसपी २ ग्रम ककंवा कफप्रोनील ५ टक्के प्रवाही ३० 
सम.ली. प्रनि १० लिटर पाण््ाि लिसळूि फवाराव.े 

➢ शेंदरी बोडअळीच््ा निरीक्षणासाठी प्रनि हेक्टरी ८ कािगांध सापळे िावावेि. या सापळ्यामधील 
अडकलले्या नरपतंग वळेो वेळी काढून नष्ट करावे तसेच दर २१ ददवसानतंर वड्या (ल्युर) बदलत 
राहावे.  

➢ जजथे कपाशीला फुले व पात्या आहेत व सवके्षणात ५ ते १० टक्के प्रमाणात डोमकल्या आढळल्यास 
अशा दठकाणी नेहमीत दर आठवड्यानंी अळीसदहत वेचनू नष्ट करावे. 

➢ ५ टक्के प्रादभुावव ददसल्यास 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 पाण्यातून फवारावे. 

सोयाबीन फुले व 
शेंगा  

अवस्था 

➢ सोयाबीन षपकाची लागवड केलेल्या शेतामध्ये पावसाच े पाणी साचले असल्यास अनतररक्त पाण्याचा 
ननचरा करावा.  

➢ अळ्या खाणाऱया पक्षयांना थांबण्यासाठी सोयाबीन शेतात षवषवध दठकाणी ‘T’ आकाराचे पक्षीथाबं े
उभारावते.  

➢ ढगाळ वातावरणामुळे सो्ाबीि पपकावर स्पोडोप्टेरा ककां वा पाि ेखाणाऱ््ा अळ्ाांचा प्रादभुावव आढळण्याची 
शक्यता असून त्ाांच््ा निरीक्षणासाठी हेक्टरी ८ कािगांध सापळे िावावेि व नि्ांत्रणासाठी ५ टक्के 
निांबोळी अकावची फवारणी करावी ककंवा प्रोफेनोफोस ५० टक्के ईसी २० सम.ली प्रनि १० लिटर पाण््ाि 
लिसळूि फवारणी करावी. 

➢ सो्ाबीि पपकावर खोडमाशी आढळ्ास त्ाांच््ा नि्ांत्रणासाठी इंडोक््सीकाबव १५.८ टक्के एस.सी. ७ सम. 
ली. ककवा क्लोराट्रोननप्रोल १८.५ एससी ३ सम.ली. प्रनि १० लिटर पाण््ाि लिसळूि फवारणी करावी. 

➢ ढगाळ वातावरणामुळे पानावरील जीवाणू व बुरशीजन्य दठपके आढळल्यास टेबूकोनाझोल १० टक्के 
डब्लू.पी. + सल्फर ६५ टक्के डब्लू.जी. २५ ग्रम १० सलटर पाण्यातनू फवारावे. 

हळद वाढीची 
अवस्था 

➢ हळद षपकाची लागवड केलेल्या शतेामध्ये पावसाचे पाणी साचले असल्यास अनतररक्त पाण्याचा ननचरा 
करावा.  

➢ ढगाळ वातावरणामुळे पानावरील दठपके आढळताच कॉपर ऑक्सीक्लोराईड २५ ग्रम प्रनि १० लिटर 
पाण्यातून फवारावे. 

➢ खोडमाशीचा प्रादरु्ााव आढळल््ास प्रादरु्ाावग्रस्ि पािे काढूि जाळूि टाकावे व निांबोळी अका  ५ टक्के 
ककां वा निांबोळी िेि २० िी. िी. प्रनि १० लिटर पाण््ाांि लिसळूि पावसाची उघडीप असतांना फवारणी 
करावी.   

भेंडी फुल ते 
फळ  

➢ भेंडी षपकाची लागवड केलले्या शतेामध्ये पावसाचे पाणी साचले असल्यास अनतररक्त पाण्याचा ननचरा 
करावा.  

➢ ढगाळ वातावरणामुळे भेंडी षपकात फळे पोखरणाऱया अळीचा प्रादभुावव आढळण्याची शक्यता असून 
त्याच्या नि्ांत्रणासाठी जक्वनोलफॉस २५ टक्के प्रवाही १६ सम. ली.प्रती १० सलटर पाण्यातून फवारावे. 

समरची फुल ते 
फळ  

➢ समरची षपकाची लागवड केलले्या शतेामध्ये पावसाच ेपाणी साचले असल्यास अनतररक्त पाण्याचा ननचरा 
करावा.  

➢ ढगाळ वातावरणामुळे फुल ककडे व कोळीच्या नि्ांत्रणासाठी ईमामेक्टीन बनेझाइट ५ टक्के ४ ग्रम प्रती 
१० सलटर पाण्यातनू फवारावे. 

सलबं ू फांद्या 
येण्याची 
अवस्था 

➢ झाडांच्या बुंध्याजवळ पाणी साचून राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. सलबंचू्या झाडाच्या खैऱया रोग 
ग्रथत फांद्या छाटून नष्ट करा्यात.  

➢ ्यवथथापनासाठी कॉपर ऑजक्सक्लोराईड ३० ग्राम आणण थते्रप्तोसायक्लीन १ ग्राम १० सलटर पाण्यात 
समसळून सध्याच्या पावसाच्या उघडडपीनतंर फवारणी करावी. आवश्यकता असल्यास ३० ददवसाच्या 
अंतराने दसुरी फवारणी करावी. 

पशुपालन सल्ला ➢ पावसाळ्ाि जिावराच््ा गोठ््ाि पाणी साचणार िाही त्ासाठी गोठ््ाचा पषृ्ठर्ाग उिारावर असावा 
्ाची काळजी घ््ावी. 

➢ गाई, म्हशी, शेळ्ा व िेंढ््ाचे नि्लिि जांि नििूािि (डडवॉलििंग) करूि घावे.  
➢ दधुाळ जनावरानंा दधू वाढीसाठी पोिक आहार, जीवनसतवे द्यावा. 

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



➢ कुकुटपालन शेडमध्ये गादी पद्धतीमध्ये कोणताही ओलावा अथवा ओलसरापणा नसावा. पक्षानंा 
ठेवण्यात आलले्या जागेमधील लीटर नेहमी कोरडे ठेवावे. 

दटप ➢ रासायननक तननाशक व ककटकनाशकाची फवारणी पावसाची उघडीप पाहूनच करावी. फवारणी करताना 
आवश्यक काळजी घ्यावी. 

.शेतकरी बंधुनो सप्रेम नमथकार, विव २०२१ 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 संपकव  साधावा.  
 प्रकल्प समन्वयक  

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