
ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

क ीय कापूस संशोधन सं था
नागपूर

हवामानावर आधारीत कृिष स ा

िदनांक : 01-04-2021

नागपूर(महारा ) साठी हवामान पूवानुमान - वर जारी :2021-04-01 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपयत वैध)

हवामान घटक 2021-04-02 2021-04-03 2021-04-04 2021-04-05 2021-04-06

पज मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 41.1 41.3 41.3 41.4 41.6

िकमान तापमान (अं.से) 26.1 26.2 26.2 26.3 26.3

सकाळची सापे  आ ता (ट े ) 37 36 36 34 34

दुपारची सापे  आ ता (ट े ) 19 17 17 15 14

वा याचा वेग(िकमी/तास) 7.0 7.0 6.0 4.0 4.0

वा याची िदशा(अंश) 299 272 146 131 26

मेघा ादन (ऑ ा) 2 2 1 1 1

हवामान सारांश / चेतावणी :

नागपूर िज ाम े, भारतीय हवामान िवभाग, ादेिशक हवामान क , नागपूर ा अंदाजानुसार,िदनांक ०२ एि ल
२०२१ ते ०६ एि ल २०२१ दर ान आकाश िनर  ते आंिशक ढगाळ, कमाल तापमान ४१.१ ते ४१.६ अंश
से अस, िकमान तापमान२६.१ ते २६.३अंश से अस, सकाळची सापे  आ ता ३४ ते ३७ %, दुपारची सापे
आ ता १४ ते १९ % तर वा याचा वेग ४ ते ०७िकलोमीटर ती तासव हवामान कोरडे राह ाची श ता वतिव ात
आली आहे.दीघ मुदती ा अंदाजानुसार ०८ एि ल २०२१ पयत नागपूर िज ात हवामान कोरडे राह ाची श ता
तर िदनांक ९ एि ल २०२१ ते १५ एि ल २०२१ दर ान सरासरीपे ा कमी पाऊस हो ाची श ता वतिव ात
आली आहे.

कृिष स ा:

र ी हंगामातील िपकांची काढणी केले ा शेताची रत नांगरणी करावी. उस, उ ाळी भुईमुग, तीळ, मुग
िपकास ६ ते ७ िदवसा ा अंतराने ओलीत करावे. कोरडे हवामानाचा अंदाज ल ात घेता िकटकनाशकाची
फवारणी, उ ा िपकात खते दे ाची कामे, आंतरमशागतीची कामे थािनक हवामान प र थती बघून उरकावी.

संि  संदेश स ा :

र ी हंगामातील िपकांची काढणी केले ा शेताची रत नांगरणी करावी.

िपक िनहाय स ा :

िपक िपक िनहाय स ा

िहर ा
ॅम

कोर ा हवामानाचा अंदाज ल ात घेता जिमनीतील ओला ानुसार पीकाला ६ ते ९ िदवसा ा अंतराने
ओलीत करावे, तसेच िपकाला फुलोरा आिण शगा भर ा ा अव थेम े पाणी ावे. पेरणीनंतर पिहली
खुरपणी दोन आठव ानंतर तर दुसरी खुरपणी पेरणीनंतर ३० ते ३५ िदवसानंतर क न िपक तणमु
ठेवावे.



िपक िपक िनहाय स ा

भुईमूग

वाणपर े शेवट ा डवरणी ा वेळी िपकास मातीची भर ावी िकंवा ८ ते ९ आठव ांचे पीक झाले िक
िपकावर डम िफरवावा. आ या सुट ानंतर आंतरमशागत क  नये.भुईमुग िपकाला आ या तयार
हो ाची अव था ते शगा भर ा ा अव थेम े पा ा ा ताण पडणार नाही याची काळजी ावी. श
अस ास ओलीत कर ाक रता तुषार िसंचन प तीचा वापर करावा. वाढते तापमान ल ात घेता,
जिमनीचा कार आिण िपका ा आव कतेनुसार ८ ते १० िदवसा ा अंतराने ओलीत करावे. िपकावरील
तांबेरा आिण िट ा या रोगाचे िनयं णाक रता टेबूकोनाझोल २५ ट े  ड ू. जी. ५०० ते ७५० ाम ती
हे री ५०० िलटर पा ात िमसळून (१० ते १५ ाम ती १० िलटर पाणी) फवारणी करावी.

तांदूळ
धान करपा रोग व थापन: हे झाकोनॅझोल ५ % ई.सी. @ २० िम.ली. िकंवा आयसो ोिथलेन ४० % ई.सी.
@ १५ िम.ली. िकंवा टेबूकोनॅझोल २५.९ ई.सी. @ १५ िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी
करावी.

धा
कोर ा हवामानाचा अंदाज ल ात घेता ग  िपकाची प रप  झा ानंतर कापणी करावी तसेच मळणी
यं ाने मळणी करताना दाणे फुटणार नाही याची काळजी करावी. मजुरांअभावी िपकाची मळणी ची कामे
श  नस ास ताडप ी ा सहायाने झाकून ठेवावे.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स ा :

फळे आिण
भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स ा

भांडखोर कोबीव फुल कोबीवरील वरील मावा िकडी ा व थापनासाठी डायमेथोएट ३० ईसी १३ िमली
िकंवा सायंटािनली ोल१०.२६ ओडी १२ िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.

कोबी
कोबीव फुल कोबीवरील वरीलचौकोनी ठीप ा ा पतंग कीड व थापनासाठी, ोरपायरीफॉस
२० ईसी ४० िमली िकंवा नोसॅड २.५ एससी १२ िमली िकंवा फेनवलेरेट २० ईसी ५ िमली ती १०
िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.

िचली

फुलांची गळ कमी कर ासाठी ॅनोिफ ५ मी.ली., ती ९ िलटर पा ात िमसळून िमरची
लागवडीनंतर ५० व ७० िदवसांनी फवारणी करावी. स प र थतीत िमरची िपकावरील रसशोषक
िकडी ा िनयं णाक रता, ५ ट े  िनंबोळी अक िकंवा ईिमडा ोि ड १७.८ ट े  वाही ५ िमली
ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.

ऑरज

सं ा पाणी व थापन: तापमानातील संभा  वाढ ल ात घेता फळबागेस जिमनी ा कारानुसार ७
ते १० िदवसा ा अंतराने दुहेरी आळे प तीने िकंवा चौकोनी आळे प तीने पाणी ावे. िठबक
िसंचन संच उपल  अस ास १ ते ४ वष वया ा झाडाला १४ ते ६३ िलटर पाणी, ५ ते ७ वष वया ा
झाडाला ८७ ते १४३ िलटर पाणी व ८ वषावरील झाडांना १६३ ते २०४ िलटर ती झाड ती िदवस
पाणी ावे.तापमानातील वाढ ल ात घेता शेतातील गवत, तणस, ग ांडा, कुटार अस ास
झाडाभोवती ५ ते १० सेमी. थर देऊन आ ादन ावे, यामुळे बा ीभवन कमी हो ास मदत होते व
जिमनीत ओलावा िटकून राहतो आिण आंिबया बहराची फळगळ कमी हो ास मदत होते.

ऑरज

सं ा फळ गळ व थापन: फळ गळ व थापनासाठी िज ेिलक आ  १.५ ाम आिण यु रया १
िकलो १०० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी. यामुळे आंिबया बहार चांगला ये ास मदत
होते. (िज ेिलक आ  पा ात िमसळ ा पूव  १० िमली अ ोहोल म े िमसळावे). तापमानातील
वाढ (३५ ते ४० अंश से यस) ल ात घेता २-४ डी १.५ ाम आिण पोटािशयम नायटेट १ िकलो १००
िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.

ऑरज

पुशील पाच िदवस कमाल तापमानात ३५ ते ४० अंश से यस दर ान राह ाची श ता
अस ाने सं ा बागेस २-४-डी १.५ ाम आिण पोटािशयां नायटेट १ िकलो ती १०० िलटर पा ात
िमसळून फवारणी करावी.वादळी वारा व पाऊस पावसामुळे सं ा व मोसंबी फळांची फळगळझाली
अस ास फळे, पाने, फां ा व पालापाचोळा जिमनीत गाडून मातीने झाकून ावे.

पशुधन िवषयक िनहाय स ा :

पशुधन
िवषयक

पशुधन िवषयक िनहाय स ा

गाय
दुभ ा गाईस ८ िकलो वाळलेला चारा आिण ६ िकलो िहरवा चारा आिण १ िकलो खुराक ावा. खुराक
िम ण करतांना मका, ारी, बाजरी, ग ाचा कोडंा, यांचा वापर करावा. खुराकात २० ाम ती
िकलो खिनज िम ण िमसळावे.



इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स ा :

इतर (माती / जमीन
तयार करणे)

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स ा

सामा  स ा कोरडे व उ  वा यापासून िपका ा संर णासाठी शेता ा चारही बाजूनी शेवरीसार ा
िपकाची अथवा वा ाभोवती म ाची दाट लागवड करावी.

सामा  स ा शेतकरी बांधवांनी कीटकनाशके, बुरशीनाशके इ ादीचंी फवारणी करताना तः ची यो
ती काळजी/खबरदारी ावी.


