
ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

क ीय कापूस संशोधन सं था
नागपूर

हवामानावर आधारीत कृिष स ा

िदनांक : 02-03-2021

नागपूर(महारा ) साठी हवामान पूवानुमान - वर जारी :2021-03-02 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपयत वैध)

हवामान घटक 2021-03-03 2021-03-04 2021-03-05 2021-03-06 2021-03-07

पज मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 38.0 37.6 38.1 38.3 38.6

िकमान तापमान (अं.से) 17.9 18.0 18.1 18.1 18.7

सकाळची सापे  आ ता (ट े ) 43 47 44 44 46

दुपारची सापे  आ ता (ट े ) 24 26 23 22 25

वा याचा वेग(िकमी/तास) 10.0 9.0 8.0 10.0 13.0

वा याची िदशा(अंश) 274 268 131 130 20

मेघा ादन (ऑ ा) 0 0 0 0 0

हवामान सारांश / चेतावणी :

नागपूर िज ाम े, भारतीय हवामान िवभाग, ादेिशक हवामान क , नागपूर ा अंदाजानुसार,िदनांक २७
फे ुवारीते ०३ माच दर ान आकाश िनर हवामान कोरडे, कमाल तापमान ३७.६ ते ३८.६ अंश से अस, िकमान
तापमान १७.९ ते १८.७ अंश से अस, सकाळची सापे  आ ता ४३ ते ४७ %, दुपारची सापे  आ ता २२ ते २६
% तर वा याचा वेग ८ ते १३ िकलोमीटर ती तास राह ाची श ता वतिव ात आली आहे.

कृिष स ा:

तापमानात होणारी संभा  वाढ ल ात घेता पालेभा ा, भडी, गवार, चवळी, काकडी, दुधी भोपळा, काशीफळ,
दोडका, कारली, ढेमसे, टरबूज, खरबूज, पालक, मुळा, मेथी आिण कोिथंबीर िपकास जिमनीतील ओलावा बघून
आव कतेनुसार ओलीत करावे.प रप  झाले ा हरभरा, जवस, ग , ारी, मका, करडई, तूर आिण इतर
िपकाची ता ाळ काढणी व मळणीची कामे क न सुरि त िठकाणी साठवणूक करावी.

संि  संदेश स ा :

वाढते तापमान ल ात घेता जनावरांचे उ तेपासून संर ण कर ासाठी जनावरांना शेड िकंवा गो ात ठेवावे.
जनावरांना  आिण थंड पा ाची सोय करावी.

िपक िनहाय स ा :

िपक िपक िनहाय स ा

ितळा
(िजवंत /
िटल)

तीळ आंतरमशागत व पाणी व थापन: उ ाळी तीळ िपकास पेरणीनंतर १५ ते २० िदवसांनी पिहली व
ा नंतर ८ िदवसांनी दुसरी िवरळणी क न दोन रोपांत १० ते १५ सटीमीटर अंतर ठेवावे. तीळ िपकाची

सु वातीची वाढ हळू अस ामुळे िपक एक मिह ाचे होईपयत तण िवरिहत ठेवावे. िपकास
आव कतेनुसार २ ते ३ कोळप ा/ खुरप ा क न शेत  ठेवावे. जिमनी ा मगदुरा माणे तीळ
िपकास १२ ते १५ िदवसा ा अंतराने ओलीत करावे तसेच ओलीत करतांना िपकात पाणी साचून राहणार



िपक िपक िनहाय स ा
नाही याची द ता ावी.

मका िपक ४० िदवसाचे होईपयत २ ते ३ वेळा डवरणी व िनंदन क न िपक तणिवरिहत ठेवावे.

बगल
ॅम /
िचक
पीईए

हरभरा घाटे अळी व थापन: ढगाळ हवामानामुळे हरभरा िपकाम े घाटे अळीने आिथक नुकसान
पातळी (दोन अ ा ती ओळ िकंवा ५ ट े  घा ाचे नुकसान) गाठली अस ास नालफॉस २५
ट े  वाही २० िमली िकंवाइमामे ीन बे झोएट ५ ट े  एसजी ३ ाम िकंवा ोरॅ ािनली ोल १८.५
SC २.५ िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी. हरभरामर रोग व थापन: हरभरा
िपकातील मर रोगा ा व थापनासाठी टायकोडमा ी रडी १ % ड ूपी २.५ िकलो चांग ा
शेणखतासोबत िमसळून ती हे र जिमनी ा े ाम े टाकावे.

बगल
ॅम /
िचक
पीईए

हरभरा काढणी व मळणी: प रप  झाले ा हरभरा िपकाची ता ाळ काढणी क न सुरि त िठकाणी
साठवणूक करावी.

भुईमूग

भुईमुग तण व थापन: तणनाशका ा सहा ाने तण व थापन करावयाचे अस ास उगवण प ात
पेरणीनंतर २५ ते ३० िदवसांनी झालोफॉप इथाईल ५ ईसी १०० ाम ि याशील घटक िकंवा
इमाझीथायपर १० % एसएल १०० ाम ि याशील घटक या पैकी कोण ाही एका तणनाशकाची ती
हे र ६०० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी. संपूण उगवण झा ानंतर िपक फुलावर येईपयत
पा ाचा ताण ावा.

तांदूळ

धान खत व थापन: जिमनीची तपासणी क न यो  माणात रासायिनक खताचा वापर के ास शेती
िकफायतशीर होते. सवसाधारणपणे १०० िकलो न , ५० िकलो ु रद व ५० िकलो पालाश ित हे री
ऊ ाळी धान िपकास ावे . संपूण ु रद व पालाश आिण न ाची अध  मा ा िचखलावर तर उरलेली
न ाची अध  मा ा दोन समान ह ात (फुटवे फुट ा ा वेळी साधारणपणे ३० िदवसांनी आिण लोबंी
ये ा ा सु वातीस साधारणपणे ६० िदवसांनी) िवभागून ावी.

तांदूळ

धान खोडिकडा व थापन: खोडिकडी ा व थापनासाठी हे री २० या माणे कामगंध सापळे
लावावे. टायको ामा जापोिनकम (टायकोकाड) हे परोपजीवी िकटक हे री ५०,००० अंडी या माणात
दर ७ िदवसा ा अंतराने ३ ते ४ वेळा सोडावे.शेतात १० % िकड  फुटवे िदसताच ोरॅनटानीली ोल
०.४ % दाणेदार @ १० िक. ॅ. िकंवा कारटॅप हायडो ोराईड ४ जी @ १८ िक. ॅ. िकंवा फी ोिनल ०.३ जी
@ २५ िक. ॅ. ती हे र बांधीम े पाणी असतांना टाकावे िकंवा ोरॅनटानीली ोल १८.५ % एस.सी. @
३ िमली. ित 10 लीटर पा ात िमसळून 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

ग  तांबेरा व पानावरील करपा रोग व थापन: ग  िपकाम े तांबेरा आिण पानावरील करपा रोगाचा
ादुभाव िदसून आ ास मॅनकोझेब ७५ % ड ूपी २० ते २५ ाम ती १० िलटर पा ात िमसळून
फवारणी करावी. ग  पाणी व थापन: ग  िपकास जिमनीतील ओलावा व िपकाची गरज ल ात घेता
िपक अव थेनुसार दा ाची दुधाळ अव था (पेरणीनंतर ८० ते ८५ िदवस), दा ात िचकाची अव था (९५
ते १००) म े असताना िसंचन करावे.

म ड मोहरी काढणी व मळणी: प रप  झाले ा मोहरी िपकाची काढणीवमळणी ची कामे क न सुरि त
िठकाणी साठवणूक करावी.

टोमॅटो

टोमाटो कीड व थापन: फुलिकडे आिण पांढ या माशी ा िनयं णासाठी थायमेथो झाम २५ ट े
िव ा  दाणेदार ४ ाम िकंवा डायमेथोएट ३० ट े  वाही १० िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून
फवारणी करावी. फळ पोखरणा या अळी ा िनयं णासाठी नालफॉस २५ ट े  वाही २० िमली ती
१० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.

लेडीज
पंख

भडी िपकावर, मावा, तुडतुडे, फुलिकडे या रसशोषक िकडीचा ादुभाव आढळ ास िनयं णाक रता
थायािमथो ाम २५ ट े  िव ा  दाणेदार २ ाम िकंवा इिमडा ोि ड १७.८ ट े  वाही १० िलटर
पा ात िमसळून फवारणी करावी.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स ा :

फळे आिण
भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स ा



फळे आिण
भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स ा

अळशी
जवस काढणी व मळणी:जवस िपकाची पाने व बो े िपवळे पड ावर पीक काढणीस यो
समजावे. जवस िपकाची कापणी िव ा ा साहा ाने करावी. कापणी झा ावर ४-५ िदवस
वाळवून मळणी करावी व बी यो  िठकाणी साठवून ठेवावे.

वॉटर मेलॉन

टरबूज पाणी व थापन: लागवड झाले ा टरबूज िपकास ६ ते ८ िदवसांनी पाणी ावे. जिमनीचा
मगदूर व िपकाची गरज या नुसार दोन पाणी पा ातील अंतर कमी जा  करावे. आंतरमशागत व
न ाचा दुसरा ह ा व थापन: लागवड झा ानंतर ३० िदवसांनी न ाचा दुसरा ह ा ४० िकलो न
ावे. िपक  व िनरोगी राह ासाठी २ ते ३ वेळा िनंदनी करावी.

म मेलॉन

खरबूजपाणी व थापन: लागवड झाले ा खरबूज िपकास ६ ते ८ िदवसांनी पाणी ावे. जिमनीचा
मगदूर व िपकाची गरज या नुसार दोन पाणी पा ातील अंतर कमी जा  करावे. आंतरमशागत व
न ाचा दुसरा ह ा व थापन: लागवड झा ानंतर ३० िदवसांनी न ाचा दुसरा ह ा ४० िकलो न
ावे. िपक  व िनरोगी राह ासाठी २ ते ३ वेळा िनंदनी करावी.

ऑरज

सं ा फळ गळ व थापन: आंिबया बहारा ा 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).

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 १२ ते ५३ िलटर पाणी, ५ ते ७ वष वया ा
झाडाला ७८ ते १२७ िलटर पाणी व ८ वषावरील झाडांना १४५ ते १८० िलटर ती झाड ती िदवस
पाणी ावे.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 ा मावा कीड व थापन: सं ा िपकावरील मावा िकडी ा व थापनासाठी नालफॉस २ िमली
िकंवा डायिमथोएट २ िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून ७ िदवसा ा अंतराने फवारणी करावी.
सं ाफायटो थोरा रोग व थापन: सं ा झाडा ा खंुटामधून िडंकाचा ाव िदसून आ ास असा
िडंक ती ण चाकूने खरडून टाकावा व ती जागा पोटॅिशयम परमॅ ेट १० ाम १ िलटर पाणी या
माणात केले ा ावणाने धुवावे व ा िठकाणी मेफेनो म एमझेड ६८ (मेटाला झेल एम ४ % +
मॅ ोझेब ६४ % ड ूपी) िकंवा फोसेटील- एएल या अमलाची पे  लावावी.

आंबा

आंबा तुडतुडे कीड व थापन: सतत ा ढगाळ हवामानामुळे आं ा ा झाडावर तुडतुडे िकडीचा
ादुभाव िदसून आ ास आिण रासायिनक कीटक नाशका ा फवारणीची गरज भास ास
व थापनासाठी बु ोफेझीन २५ % SC १० िमली िकंवा डे ामे ीन २.८ % EC ५ िमली िकंवा

इिमडा ोि ड १७.८ % वाही ४ िमली िकंवा लंॅबडा सायहॅलोि न ५ % वाही ५ िमली िमथाइल
िडमेटोन २५ % वाही १० िमली िकंवा डायमेथोएट ३० % वाही १६.५ िमली ती १० िलटर पा ात
िमसळून हे ावण खोडावर, फां ावर, श ावर आिण मोहोरावर फवारावे.

आंबा आंबा िपकावरील फळगळ कमी कर ासाठी २० पीपीएम नॅफथािलक एिसिटक एिसड (एनएए) १०
िलटर पा ात िमसळून मोहोरावर फवारणी करावी.

वांगी

वांगी िपकावर मावा, तुडतुडे, पांढरी माशी व कोळी िकडी ा ादुभाव िदसून आ ास
िनयं णासाठी रोप लावणीनंतर २ आठव ांनी डायमेथोएट ३० ट े  वाही १० िमली िकंवा
नालफॉस २५ ट े  वाही २० िमली िकंवा थायोमेटोन २५ ट े  वाही १० िमली ती १० िलटर

पा ात िमसळून फवारणी करावी.शडे आिण फळे पोखरणा या अळी ा िनयं णासाठी
सायपरमे ीन २५ ट े  वाही ३० िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.

पशुधन िवषयक िनहाय स ा :

पशुधन
िवषयक

पशुधन िवषयक िनहाय स ा

गाय

वाढते तापमान ल ात घेता जनावरांचे उ तेपासून संर ण कर ासाठी जनावरांना शेड िकंवा गो ात
ठेवावे. जनावरांना  आिण थंड पा ाची सोय करावी. ा शेतक यांनी बरसीम या चारा िपकाची
लागवड केली असेल ांनी, ेक कापणीनंतर यो  वाढ आिण चा या ा जा  उ ादनासाठी ती
हे र १० िकलो न  उ ा िपकात ावे. पशुवै कीय अिधका या ा स ा ा मदतीने जनावरांना जंत
नाशकाची मा ा/लस ावी.



इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स ा :

इतर (माती /
जमीन तयार
करणे)

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स ा

सामा  स ा
तापमानात होणारी संभा  वाढ ल ात घेता पालेभा ा, भडी, गवार, चवळी, काकडी, दुधी
भोपळा, काशीफळ, दोडका, कारली, ढेमसे, टरबूज, खरबूज, पालक, मुळा, मेथी आिण
कोिथंबीर िपकास जिमनीतील ओलावा बघून आव कतेनुसार ओलीत करावे.

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


