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�ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

क� �ीय कापूस संशोधन सं�था
नागपूर

हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 04-12-2020

नागपूर(महारा�� ) साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2020-12-04 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2020-12-05 2020-12-06 2020-12-07 2020-12-08 2020-12-09

पज��मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 31.2 31.5 31.8 32.3 32.8

िकमान तापमान (अं.से) 12.0 12.0 13.0 14.0 14.0

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 75 75 75 75 75

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 55 50 50 52 52

वा�याचा वेग(िकमी/तास) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

वा�याची िदशा(अंश) 105 72 27 30 30

मेघा�ादन (ऑ�ा) 1 1 2 2 3
 

हवामान सारांश / चेतावणी :
 
नागपूर िज��ाम�े, �ादेिशक हवामान क� �, नागपूर �ा अंदाजानुसार, पुढील पाच आकाश िनर� ते आंिशक
ढगाळ �ाचबरोबर हवामान कोरडे राह�ाची श�ता वत�िव�ात आली आहे.
 

कृिष स�ा:
 
कपाशी िपकाम�े िकटकनाशकाची फवारणी िह झाडावर कमीत कमी ८-१० िहरवी बोडें �ती झाड िकंवा नवीन
पालवी असेल तरच करावी. कपाशीम�े ६० % बोडें पे�ा जा� बोडें कीड �� झाले अस�ास आिण झाडावर
नवीन पालवी नस�ास कपाशीचे िपक काढून रबी िपकाची लागवड करावी. �ाचबरोबर तापमानात घट हो�ाची
श�ता अस�ाने िपक आिण जनावरां�ा बाबतीत द�ता �ावी.
 

संि�� संदेश स�ा :
 
बागायती उिशरा ग� पेरणी १५ िडस�बर पय�त आटोपावी.

िपक िनहाय स�ा :
 
िपक िपक िनहाय स�ा



/

िपक िपक िनहाय स�ा

लसूण

लसून: लसून िपकास लावणीनंतर ३० िदवसानंतर न�ाचा पिहला ह�ा २५ िकलो �ती हे�र या �माणात
�ावा. लावणीनंतर ४५ िदवसानंतर न�ाचा दुसरा ह�ा २५ िकलो �ती हे�र या �माणात �ावा. लावणीनंतर
४० ते ६० िदवसानंतर खुरपणी करावी. लावणीनंतर ३०, ४५ आिण ६० िदवसानंतर सू� अ���ाची
फवारणी करावी.

धा� ग�: अ�ंद पाना�ा तना�ा �व�थापनासाठी 2-4-D (सोिडयम सा�) या तन नाशकाची �ित हे�री १
िकलो ि�याशील मूल�� ५०० िलटर पा�ात िमसलून पेरनीनंतर २५ ते ३० िदवसानी फवारणी करावी.

धा�
ग�: ग� िपकातील �ँद पाना�ा तना�ा �व�थापनासाठी अल�ीप (मेटास��ूरोन मेथाइल) या तन
नाशकाची �ित हे�री ४ �ाम ि�याशील घटक िकंवा २० �ाम औषधाची ५०० िलटर पा�ात िमसलून
पेरनीनंतर २५ ते ३० िदवसानी फवारणी करावी.

धा�
ग�: जिमनीमधील ओलावा आिण पावसाचा अंदाज ल�ात घेऊन, ग� िपकास पेरणीनंतर १८-२०
िदवसानंतर मुकुट मुळे फुट�ा�ा अव�थेम�े पिहले पाणी आिण दुसरे पाणी पेरणीनंतर ३० ते ३५
िदवसानंतर जा�ीत जा� फुटवे फुट�ा�ा अव�थेत �ावे.

धा�
ग�: ग� िपकास मया�िदत िसंचनाची उपल�ता ल�ात ठेऊन, एकाच ओिलताची �व�था अस�ास
पेरणीनंतर ४२ िदवसांनी, दोन ओिलताची �व�था अस�ास २१ व ६५ िदवसांनी व तीन ओिलताची �व�था
अस�ास २१, ४२आिण ६५ िदवसांनी ओलीत करावे.

धा�
ग�: बागायती उिशरा ग� पेरणीसाठी �ती हे�री १५० िकलो िबयाणे पेरणीसाठी वापरावे. ग� िपका�ा
एचडी २१८९ िकंवा पूणा� यासार�ा जाड दा�ां�ा वाणांसाठी िबयाणे दर �ती हे�री १२५ िकलो वापरावे
आिण पेरणी १५ िडस�बर पय�त आटोपावी.

धा�

ग�: बागायती उिशरा पेरणीसाठी ८० िकलो न�, ४० िकलो �ुरद व ४० िकलो पालाश या �माणात
रासायिनक खतांची मा�ा �ावी. बागायती वेळेवर आिण उिशरा या दो�ी पेरणीसाठी न�ाची अध� मा�ा
तसेच संपूण� �ुरद आिण पालाश पेरणी�ा वेळी �ावे व उरलेली न�ाची अध� मा�ा पिह�ा पा�ाचे
पाळी�ा वेळी (१८ ते २० िदवसानंतर) �ावी.

ब�गल
�ॅम /
िचक
पीईए

हरभरा: हरभरा िपकाम�े आव�कतेनुसार आंतरमशागतीची कामे करावी आिण िपक तणमु� ठेवावे.

लसूण लसून: लसून िपका�ा �े�ावर रोप लावणीपूव� ऑ���ूरोफेन २३.५ ईसी, (१.५ ते २.० िमली �ती िलटर
पाणी िकंवा प�डािमथीलीन ३० ईसी, ३.५ ते ४.० िमली �ती िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

कॉटन कपाशी: कोरडवा� कपाशी�ा पिह�ा तीन वेच�ांचा तसेच बागायती कपाशी�ा मध�ा चार वेच�ांचा
कापूस दज�दार असतो. हा कापूस श�तो वेगळा साठवावा.

कॉटन
कपाशी: कपाशी िपकाम�े िकटकनाशकाची फवारणी िह झाडावर कमीत कमी ८-१० िहरवी बोडें �ती
झाड िकंवा नवीन पालवी असेल तरच करावी. कपाशीम�े ६० % बोडें पे�ा जा� बोडें कीड �� झाले
अस�ास आिण झाडावर नवीन पालवी नस�ास कपाशीचे िपक काढून रबी िपकाची लागवड करावी.

कॉटन

कपाशी: गुलाबी बोडं अळी�ा िनरी�णासाठी �ती एकर दोन फेरोमोन सापळे लावावेत. �ादुभा�व ��
डोमकळी काढून न� करा�ा. कपाशीम�े गुलाबी बोडं अळी/�ादुभा�वाने आिथ�क नुकसान पातळी गाठली
अस�ास �व�थापनासाठी थायोडीकाब� ७५ % ड�ूपी २० �ाम िकंवा लंॅबडासायहॅलोि�न ५ ईसी १० िमली
िकंवा सायपरमे�ीन १० ईसी िकंवा �ोफेनोफॉस ३० िमली िकंवा ईमामे�ीन बे�झोएट ५ एसजी ५ �ाम �ती
१० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

कॉटन

कपाशी: कपाशीम�े बा� बोडं सड रोगाचा �ादुभा�व टाळ�ासाठी �ोिपकोनाझोल २५ % ईसी १ िमली
िकंवा �ोिपनेब ७० ड�ूपी २.५ ते ३ �ाम �ती १ िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. कपाशीम�े
आंत�रक बोडं सड रोगाचा �ादुभा�व टाळ�ासाठी कॉपर ऑ���ोराईड ५० ड�ूपी + �� े�ोमाइिसन २
�ाम �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.
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िपक िपक िनहाय स�ा

कॉटन

कपाशी: ढगाळ हवामानामुळे जर कपाशीवरील मायरोथेिशयम बुरशीज� िठपके/द�ा/कोरीिन�ोरा
बुरशीज� िठपके/ पानावरील िठपकेआिण अँ�ॅकनोज या बुरशीज� रोगां�ा �व�थापनासाठी
काब��ाझीम ५० ड�ूपी २० �ाम िकंवा �ेसो�झीम- िमिथल ४४.३ एससी १० िमली िकंवा मेिटराम ५५ % +
पायरा�ो�� ॉिबन ५ % ड�ूजी @ २० �ॅम १० िकंवा �ोिपकोनाझोल २५ % ईसी @ १० िमली िकंवा
�ोिपनेब ७० % ड�ूपी @ २५-३० �ॅम िकंवा आझो�ी�� ोिबन १८.२ % ww + डायफेनकोनाझोल ११.४ %
ww एससी १० िमली िकंवा �ू�ापायरो�ाड १६७ g/l + पायरा�ो�� ॉिबन ३३३ g/l एससी ६ �ाम १०
िलटर पा�ात फवारणी करावी.

िपगॉन
पीईए
(रेड
�ॅम /
अहर)

तूर: ढगाळ हवामानामुळे जर तूर िपकाम�े श�गा पोखरणा�या अळीचा �ादुभा�व िपक कळी आिण फुलोरा
अव�थेत िकडीने आिथ�क नुकसान पातळी गाठ�ास (१० ते २० अ�ा �ती १० झाडे) इमामे�ीन बे�झोएंट
५ एसजी ३ �ाम िकंवा �ोरानट� ॅ िनिल�ोल १८.५ ट�े एससी. २.५ िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून
फवारणी करावी.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा :
 
फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

ओयिनयन

कांदा: कांदा िपकास लावणीनंतर ३० िदवसानंतर न�ाचा पिहला ह�ा ३५ िकलो �ती हे�र या
�माणात �ावा. लावणीनंतर ४० ते ६० िदवसानंतर खुरपणी करावी. लावणीनंतर ४५ िदवसानंतर न�ाचा
दुसरा ह�ा ३५ िकलो �ती हे�र या �माणात �ावा. लावणीनंतर ३०, ४५ आिण ६० िदवसानंतर सू�
अ���ाची फवारणी करावी.

ओयिनयन
कांदा: कांदा िपका�ा �े�ावर रोप लावणीपूव� ऑ���ूरोफेन २३.५ ईसी, (१.५ ते २.० िमली �ती
िलटर पाणी िकंवा प�डािमथीलीन ३० ईसी, ३.५ ते ४.० िमली �ती िलटर पा�ात िमसळून फवारणी
करावी.

िचली िमरची िपकाम�े श�डेमर व फळसड रोगा�ा �व�थापनाक�रता डायफेनकोनाझोल २५ इसी ५ िमली
िकंवा अझो��ोिबन २३ ट�े एस सी १० िमली १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

ऑर�ज

सं�ा िपका�ा झाडावर (िवशेषत: रोपवािटकांम�े असलेली झाडे) पाने गंुडाळणा�या अळी�ा
�व�थापनासाठी, �ादुभा�व �� पाने काढून टाकावी तसेच थायािमथो�झाम ०.३ �ॅम िकंवा
ईिमडा�ोि�ड ०.५ िमली िकंवा ��नालफॉस २.० िमली िकंवा डायमेथोएट २ िमली �ती िलटर पा�ात
िमसळून फवारणी करावी. वरीलपैकी कोण�ाही कीटकनाशकासह दुसरे फवारणी 15 िदवसानंतर
अिधक चांग�ा प�रणामासाठी �ावी.

�ेट ऑर�ज

मोसंबी: मोसंबी िपका�ा झाडावर (िवशेषत: रोपवािटकांम�े असलेली झाडे) पाने गंुडाळणा�या
अळी�ा �व�थापनासाठी, �ादुभा�व �� पाने काढून टाकावी तसेच थायािमथो�झाम ०.३ �ॅम िकंवा
ईिमडा�ोि�ड ०.५ िमली िकंवा ��नालफॉस २.० िमली िकंवा डायमेथोएट २ िमली �ती िलटर पा�ात
िमसळून फवारणी करावी. वरीलपैकी कोण�ाही कीटकनाशकासह दुसरे फवारणी 15 िदवसानंतर
अिधक चांग�ा प�रणामासाठी �ावी.

ऑर�ज

सं�ा िपका�ा मृग बहारातील फळबागेतील झाडासाठी िठबक िसंचन चालू ठेवावे. िठबक िसंचनाने ६
वषा��ा झाडांक�रता �ती झाड �ती िदवस ४१ िलटर पाणी �ावे, ८ वष� वया�ा झाडांक�रता �ती झाड
�ती िदवस ६५ िलटर पाणी, १० वष� िकंवा �ापे�ा जा� वया�ा झाडास �ती झाड �ती िदवस ८२
िलटर पाणी �ावे. मृग बहार िपकासाठी िठबक िसंचन सु� ठेवावा.

�ेट ऑर�ज

मोसंबी: मोसंबी िपका�ा मृग बहारातील फळबागेतील झाडासाठी िठबक िसंचन चालू ठेवावे. िठबक
िसंचनाने ६ वषा��ा झाडांक�रता �ती झाड �ती िदवस ४१ िलटर पाणी �ावे, ८ वष� वया�ा
झाडांक�रता �ती झाड �ती िदवस ६५ िलटर पाणी, १० वष� िकंवा �ापे�ा जा� वया�ा झाडास �ती
झाड �ती िदवस ८२ िलटर पाणी �ावे. मृग बहार िपकासाठी िठबक िसंचन सु� ठेवावा.
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पशुधन िवषयक िनहाय स�ा :
 
पशुधन िवषयक पशुधन िवषयक िनहाय स�ा
बकरा िकंवा बकरी शेळी: वयात आले�ा शेळीला �ती िदवस िहरवा चारा व २०० ते २५० �ाम खुराक �ावा.

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स�ा :
 
इतर (माती / जमीन
तयार करणे)

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स�ा

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


