ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग
क ीय कापूस संशोधन सं था
नागपूर

हवामानावर आधारीत कृिष स

ा
िदनांक : 05-02-2021

नागपूर(महारा ) साठी हवामान पूवानुमान - वर जारी :2021-02-05 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपयत वैध)

हवामान घटक
पज

2021-02-06 2021-02-07 2021-02-08 2021-02-09 2021-02-10

मान (िममी)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

कमाल तापमान (अं.से)

31.9

31.1

30.3

29.8

31.4

िकमान तापमान (अं.से)

12.3

11.5

10.6

11.0

12.5

62

60

59

58

57

23

25

24

23

22

वा याचा वेग(िकमी/तास)

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

वा याची िदशा(अंश)

180

26

90

185

85

1

0

0

0

0

सकाळची सापे
दु पारची सापे

मेघा

आ ता (ट
आ ता (ट

ादन (ऑ

े)
े)

ा)

हवामान सारांश / चेतावणी :
नागपूर िज ाम े, भारतीय हवामान िवभाग, ादे िशक हवामान क , नागपूर ा अंदाजानुसार,िदनां क ०६
फे ुवारी ते १० फे ुवारी दर ान आकाश िनर ते आं िशक ढगाळआिण हवामान कोरडे ाचबरोबर कमाल
तापमान २९.८ ते ३१.९ व िकमान तापमान १०.६ ते १२.५ अंश से यस, सकाळची सापे आ ता ५७ ते ६२ % व
दु पारची सापे आ ता २२ ते २५ % राह ाची श ता वतिव ात आली आहे .

कृिष स

ा:

प रप झाले ा िपकाची काढणी क न सुरि त िठकाणी साठवणूक करावी आिण ताडप ी ा सहा ाने झाकून
ठे वावे. कापसा ा शेवट ा वेचिननंतर शेतात पडलेले रोग व िकड
बोंडे वेचून न करावी आिण ानंतर
जिमनीची खोल नां गरणी करावी.उ ाळी हं गामात ओिलताची उपल ता आिण बाजाराची गरज ल ात घेता
पालेभा ा, भडी, गवार, चवळी, काकडी, दु धी भोपळा, काशीफळ, दोडका, कारली, ढे मसे, टरबूज, खरबूज,
पालक, मुळा, मेथी आिण कोिथंबीर यां ची लागवड करावी.

संि

संदेश स

ा:

उ ाळी िमरची, वां गी आिण टोमाटो
िपक िनहाय स
िपक

ा ४ ते ६ आठवडे वया

ा रोपां ची लागवड करावी.

ा:
िपक िनहाय स

ा

हरभरा:स प र थतील ढगाळ हवामानामुळे हरभरा िपकाम े घाटे अळीने आिथक नुकसान पातळी
बगल (दोन अ ा ती ओळ िकंवा ५ ट े घा ाचे नुकसान) गाठली अस ास नालफॉस २५ ट े वाही
ॅम / २० िमली िकंवाइमामे ीनबे झोएट ५ ट े एसजी ३ ाम िकंवा ोरॅ ािनली ोल १८.५ SC २.५ िमली
िचक
ती १० िलटर पा ात िमसळू न फवारणी करावी. हरभरा िपकातील मर रोगा ा व थापनासाठी
पीईए टायकोडमा ी रडी १ % ड ूपी २.५ िकलो चां ग ा शेणखतासोबत िमसळू न ती हे र जिमनी ा
े ाम े टाकावे. घाटे भर ा ा अव थेत िपकास हलके ओलीत करावे.

िपक

िपक िनहाय स

ा

भुईमुग: ओिलताचे पाणी उपल अस ास उ ाळी भुईमुगाची पेरणी ं द वाफा व सरी प तीने तुषार
िसंचनाखाली करावी. टीएजी- २४ िकंवा एसबी- ११ या जातीचे हे री १२५ िकलो िबयाणे वापरावे.पेरणी ा
वेळी संपूण रासायिनक खताची िशफारशीत मा ा न २५ िकलो ती हे र (यु रया ५५ िकलो) अिधक
भुईमूग ु रद ५० िकलो ती हे र (िसंगल सुपर फो े ट ३१० िकलो) ावे. रासायिनक खताबरोबर हे री १०
िकलो िझंक स े ट वषातून एकदा व ५ िकलो बोरा ३ वषातून एकदा ावा. तसेच बीज ि येसाठी
रायझोिबयम + पीएसबी
ेकी २५० ाम ती १० िकलो िबयाणे) करावी.उ ाळी हं गामात टीएजी- २४ हा
वाण ३० x १० समी व एसबी-११ हा वाण ३० x १५ िकंवा ४५ x १० समी अंतरावर पेरावा.
कॉटन

कापसा ा शेवट ा वेचिननंतर शेतात पडलेले रोग व िकड
जिमनीची खोल नां गरणी करावी.

बोंडे वेचून न करावी आिण

ानंतर

धान िपका ा अिधक उ ादनाकरीता व खोडकीडी ा व थापनाकरीता काब ुरॉन ३ ट े दाणेदार
२५ िकलो ॅम ित हे र (काब ुरॉन ३ ट े दाणेदार २५० ॅम ित १०० वग मीटर रोपवाटीका) रोप
काढणी ा ५ िदवस अगोदर रोपवाटीकेत टाकावे.ऊ ाळी धान िपकाची रोवणी उथळ करावी व फुट ाचे
तां दूळ
जा
माण ये ासाठी लागवडीचे अंतर कमी करावे.धान िपकातील गवतवग य तसेच ं द पानी तणां चे
िनयं णासाठी ि टीलॅ ोर ५०% ई. सी. @ २० िमली ती १० िलटर पा ात िमसळू न रोवणीनंतर ३ ते ७
िदवसां नी तन उगवण पूव फवारणी करावी.
धान: जिमनीची तपासणी क न यो
माणात रासायिनक खताचा वापर के ास शेती िकफायतशीर होते.
सवसाधारणपणे १२५ िकलो न , ५० िकलो ु रद व ५० िकलो पालाश ित हे री ऊ ाळी धान िपकास
तां दूळ ा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 िदवसां नी आिण लोंबी ये ा ा सु वातीस
साधारणपणे ६० िदवसां नी) िवभागून ावी.
धा

ग : ग िपकास जिमनीतील ओलावा व िपकाची गरज ल ात घेता िपक अव थेनुसार कां डी धर ाची
उिशरा अव था (पेरणीनंतर ४५-५० िदवस), फुलोरा अव था (पेरणीनंतर ६५-७० िदवस), फुलोरा अव था
(पेरणीनंतर ६५ ते ७० िदवस), दा ाची दु धाळ अव था (पेरणीनंतर ८० ते ८५ िदवस) म े असताना िसंचन
करावे.

धा

ग :ग ा ा शेतात गुलाबी रं गा ा खोड अळीचा ादु भाव िदसून आ ास व थापनासाठी नॉलफॉस
२५ % ईसी ८०० िमली / एकर या माणात फवारणी करावी.िपकास ओलीत के ास सु ा कोड िकडीमुळे
होणारे नुकसान कमी हो ास मदत होते. स प र थतीतील ढगाळ वातावरणामुळे ग िपकाम े मावा
िकडीचा ादु भाव िदसून आ ास व थापनासाठी थायमेथो झाम २५ % ड ूजी १० ते १५ ाम िकंवा
नालफॉस २५ % वाही ईसी ४० िमली ती १० िलटर पा ात िमसळू न फवारणी करावी. ग िपकाम े
तां बेरा आिण पानावरील करपा रोगाचा ादु भाव िदसून आ ास मॅनकोझेब ७५ % ड ूपी २० ते २५ ाम
ती १० िलटर पा ात िमसळू न फवारणी करावी.

िपगॉन
पीईए
(रे ड प रप
ॅम /
अहर)

झाले

ा तूर िपकाची काढणीवमळणी ची कामे क न सुरि त िठकाणी साठवणूक करावी.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स
फळे
आिण
भाजीपाला
िपक

ा:

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स

ा

ऑरज

सं ा:फळ बागेम े पाणी िद ाबरोबर ताण तुटतो व नवीन पालवी िकंवा नवतीची सु वात होते. या
वेळी िसटस िसला व ाची िप े पानातील रस शोषून घेतात. नवती ा पानाची गळ होऊन फां ा
सुकतात व फळधारने वर अिन प रणाम होतो. ा िकडी ारे “ ीनींग” या रोगाचा ादु भाव होतो. या
िकडी ा व थापनासाठी डायमेथोएट २ िमली िकंवा एिसफेट २ ाम िकंवा इिमडा ो ीड ०.५
िमली ती िलटर पा ात िमसळू न नवीन नवतीवर फवारणी करावी. दु सरी फवारणी १० िदवसानंतर
कीटकनाशकाची आलटू न पालटू न फवारणी करावी.

ऑरज

सं ा:आं िबया बहरा ा फळ गळ व थापनासाठी िज ेिलक आ १.५ ाम आिण यु रया १ िकलो
१०० िलटर पा ात िमसळू न फवारणी करावी. यामुळे आं िबया बहार चां गला ये ास मदत होते.
(िज ेिलक आ पा ात िमसळ ा पूव १० िमली अ ोहोल म े िमसळावे).

फळे
आिण
भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स

ा

ऑरज

सं ा:सं ा झाडा ा खुंटामधून िडं काचा ाव िदसून आ ास असा िडं क ती ण चाकूने खरडून टाकावा
व ती जागा पोटॅ िशयम 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.

आं बा

सतत ा ढगाळ हवामानामुळे आं ा ा झाडावर फुलोरा अव थेत भुरी रोगाची ल णे िदसून आ
व थापनासाठी पा ात िमसळणारे गंधक ८० % ड ूपी 30 ाम िकंवा टे टाकोनाझोल ३.८ %
वाही १२.५ िमली िकंवा हे झाकोनाझोल ५ % वाही १० िमली ती १० िलटर पा ात िमसळू न
फवारणी करावी.

सूयफूल

सुयफुल: उ ाळी सुयफुल पेरणी िह फे ुवारी मिह ा ा पिह ा आठव ापयत करावी. पेरणी पूव
िबया ास टायकोडमा ी रडी या बुरशीनाशकाची ४ ाम ती िकलो िबया ास या माणात
बीज ि या करावी.

वॉटर
मेलॉन

टरबूज: उ ाळी हं गामात टरबूज िपकाची लागवडी साठी शुगर बेबी, असाही यामाटो, अका ोती,
अका मािणक या वाणाची िनवड करावी. लागवडीवेळी ४० िकलो न , ४० िकलो ु रद व ४० िकलो
पालाश ावे व ४० िकलो न लागवडी नंतर ३० िदवसां नी ावे.

ास

खरबूज: उ ाळी हं गामात खरबूज िपका ा लागवडीसाठी हरा मधु, पुसा शरबती, पंजाब सुनहरी,
मेलॉन अका राजहं स, अका जीत, पुसा मधुरस या वाणाची लागवड करावी. लागवडीवेळी ४० िकलो न , ४०
िकलो ु रद व ४० िकलो पालाश ावे व ४० िकलो न लागवडी नंतर ३० िदवसां नी ावे.

म

पशुधन िवषयक िनहाय स

ा:

पशुधन
िवषयक

पशुधन िवषयक िनहाय स

बकरा िकंवा
शे
बकरी

ावम

ा यां ना बुळकां डी रोग ितकारक लसीकरण करावे.

बकरा िकंवा जनावरां साठी िहर ा चा यासाठी मका िपका
बकरी
एसएसजी ८९८ या वाणाची लागवड करावी.
इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स
इतर (माती / जमीन
तयार करणे)

ा

ा आि कन टॉल आिण

ारी िपका

ा पुसा चारी,

ा:

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स
ा ४ ते ६ आठवडे वया

ा

सामा

स

ा

उ ाळी िमरची, वां गी आिण टोमाटो
करावी.

ा रोपां ची लागवड

सामा

स

ा

शेतकरी बां धवां नी कीटकनाशके, बुरशीनाशके इ ादींची फवारणी करताना
यो ती काळजी/खबरदारी ावी.

तः ची

