
�ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

क� �ीय कापूस संशोधन सं�था
नागपूर

हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 06-11-2020

नागपूर(महारा�� ) साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2020-11-06 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2020-11-07 2020-11-08 2020-11-09 2020-11-10 2020-11-11

पज��मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 32.6 32.6 32.0 31.6 31.2

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

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 60 60 58 55 55

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 48 48 48 48 48

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

वा�याची िदशा(अंश) 56 56 68 45 45

मेघा�ादन (ऑ�ा) 0 0 0 0 0
 

हवामान सारांश / चेतावणी :
 
नागपूर िज��ाम�े, �ादेिशक हवामान क� � नागपूर �ा अंदाजानुसार, पुढील पाच िदवस आकाश िनर� तसेच
हवामान कोरडे राह�ाची �ाचबरोबर, कमाल तापमान ३१.२ ते ३२.६ व िकमान तापमान १३.० अंश से��अस
तसेच वा�याचा वेग ताशी २ िकलोमीटर �ती तास राह�ाची श�ता वत�िव�ात आली आहे.
 

कृिष स�ा:
 
िज��ात पुढील पाच िदवस तापमानात घट हो�ाची श�ता अस�ाने जनावरांची काळजी �ावी. पुढील पाच
िदवस हवामान कोरडे राह�ाची श�ता अस�ाने कपाशीची वेचणी, फळबागा म�े आंतरमशागत आिण तण
�व�थापन, भाजीपाला िपके तसेच इतर िपकाम�े फवारणी आिण उ�ा िपकात खते दे�ाची कामे सु� ठेवावीत.
 

संि�� संदेश स�ा :
 
ग� िपकास पेरणीनंतर १८ ते २० िदवसानंतर मुकुट मुळे फुट�ा�ा अव�थेत पिहले पाणी �ावे. या अव�थेत
पा�ाचा ताण बस�ास ३३ ट�े पय�त उ�ादनात घट येऊ शकते.

िपक िनहाय स�ा :
 
िपक िपक िनहाय स�ा



िपक िपक िनहाय स�ा
िपगॉन
पीईए (रेड
�ॅम /
अहर)

तूर: तूर िपकाला क�ा आिण फुले लागताच कीड �व�थापनासाठी �ितबंधा�क उपाय �णून ५
ट�े िनंबोळी अक�  अ ॅझाडीरा��न ३०० पीपीएम ५० िमली अिधक १० िलटर पा�ात िमसळून
फवारणी करावी.

िपगॉन
पीईए (रेड
�ॅम /
अहर)

तूर: तूर िपकाम�े लहान अव�थेतील 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.

साफळोवेर करडई: करडई िपकाम�े उगवणीनंतर १० ते १२ िदवसांनी िवरळणी करावी. दोन रोपांम�े २० ते ३०
स�मी अंतर ठेवावे.

म�ड�
मोहरी: मोहरी िपका�ा पेरणीक�रता शता�ी (एिसएन ९), एनआरसीएचबी- १०१, बायो- ९०२ िकंवा
टीएएम- १०८१ या वाणाची िनवड करावी. दोन ओळीतील अंतर ४५ स�मी ठेऊन पेरणी नो��बर
मिह�ा�ा पिह�ा आठव�ात करावी.

कॉटन
कपाशी: शेतकरी बांधवांनी कपाशी�ा वेचनी�ा कामाला �ाधा� �ावे. वाणानुसार वेचणी केलेला
कापूस कोर�ा आिण सुरि�त िठकाणी साठवणूक करावा. कपाशीम�े २० बोडें ३० ट�े बोडें
फुट�ानंतर पिहली वेचणी करावी �ानंतर १० ते १५ िदवसा�ा अंतराने दुसरी व ितसरी वेचणी करावी.

कॉटन
कपाशी: कपाशीमधील रस शोषक िकडीने आिथ�क नुकसान पातळी गाठली अस�ास
�व�थापनासाठी अ ॅिसटािमि�ड २० एसपी २ �ाम िकंवा �ोिनकािमड ५० % ड�ूजी. ४ �ाम �ती १०
िलटर पा�ात िमसळून फवारणी 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 लंॅबडा सायहॅलोि�न ५
ईसी १० िमली िकंवा सायपरमे�ीन १० ईसी िकंवा �ोफेनोफॉस ३० िमली िकंवा ईमामे�ीन बे�झोएट ५
एसजी �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.

कॉटन कपाशी: 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.

कॉटन

कपाशी: कपाशीवरील मायरोथेिशयम बुरशीज� िठपके/द�ा/कोरीिन�ोरा बुरशीज� िठपके/
पानावरील िठपके आिण 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.

ब�गल �ॅम /
िचक पीईए

हरभरा: हरभरा िपकाचे पेरणीक�रता देशी वाण आिण िबयाणे दर – िहरवा चाफा (एकेजीएस- १),
िवजय आिण आयिसिस�ी- १० (५०-६० िकलो िबयाणे �ती हे�र), िपके�ी ह�रता (एकेजी- ९३०३-
१२) आिण जाकी ९२१८ (७५- ८५ िकलो िबयाणे �ती हे�र िबयाणे), काबुली वाण आिण िबयाणे दर
िपके�ी काबुली- २ आिण िपके�ी काबुली- ४ (११०- ११५ िकलो िबयाणे �ती हे�र), गुलाबी हरभरा
वाण गुलक- १ (७५-८५ िबयाणे �ती हे�र) या �माणात १५ ऑ�ोबर ते १५- ३० नो��बर पय�त पेरणी
करावी. िपके�ी कांचन (एकेजी- १९०९) या वाणाची ५०-६० िकलो िबयाणे �ती हे�र या �माणात १५
नो��बर पय�त करावी.

ब�गल �ॅम /
िचक पीईए

हरभरा: हरभरा िबया�ास पेरणीपूव� �ती िकलो िबया�ास ५ �ाम ट� ायकोडमा� िकंवा २ �ाम थायरम
+ २ �ाम काब��ािझम बीज�ि�या, यानंतर २५० �ाम रायझोिबयम (न� ��थरीकरण करणारे िजवाणू)
आिण २५० �ाम पी. एस. बी. ( �ुरद िवरघळिवणारे िजवाणू) �ती १० िकलो िबया�ास गुळा�ा थंड
�ावणात िमसळून बीज �ि�या करावी. बीज �ि�या के�ानंतर तासभर सावलीत सुकवावे आिण मग
पेरणी करावी.



िपक िपक िनहाय स�ा

धा�

ग�: बागायती ग� वेळेवर पेरणीसाठी एकेडीड�ू १०७१ (पूणा�), एकेडीड�ू ३७२२ (िवमल), एचडी
२१८९ आिण एचडी २३८० या वाणाची िनवड करावी. बागायती ग� उिशरा पेरणीसाठी िपडीके�ी
सरदार (एकेएड�ू ४२१०-६), एकेएड�ू ४६२७, एकेएड�ू- ३८१, एकेएड�ू १०७१ (पूणा�) आिण
एचआय ९७७ या वाणाची िनवड करावी.

धा�

ग�: बागायती ग� िपकाची पेरणी नो��बर मिह�ा�ा पिह�ा पंधरव�ात करावी. बागायती ग�
िपका�ा वेळेवर पेरणीसाठी १०० िकलो िबयाणे �ती हे�र या �माणात वापरावे. 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.

धा�

ग�: बागायती ग� पेरणी पुरेसा ओलावा नस�ास ओलीत क�न नंतर वाफसा प�र��थती आ�ानंतर
करावी. बागायती वेळेवर पेरणीसाठी दोन ओळीम�े २३ स�मी आिण बागायती उिशरा पेरणीसाठी दोन
ओळीम�े १५ ते १८ अंतर ठेवावे. ग� पेरणी वेळी ५ ते ६ स�मी पे�ा खोल पडणार नाही याची काळजी
�ावी.

धा�

ग�: ग� िबया�ास पेरणीपूव� थायरम िकंवा िवटावॅ� ७५ ट�े पा�ात िमसळणारी भुकटी २.५ �ाम
�ती िकलो �ाचबरोबर अ ॅझोटोबॅ�र हे न� ��थरीकरण करणारे जीवाणू संवध�न आिण �ुरद
िवरघळिवणारे जीवाणू खत ��ेकी २५० �ाम �ती १० ते १२ िकलो िबया�ास लावून बीज�ि�या
करावी.

धा�

ग�: बागायती ग� वेळेवर पेरणीसाठी �ती हे�र १०० ते १२० िकलो न�, ५० ते ६० िकलो �ुरद आिण
५० ते ६०िकलो पालाश व 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.

तांदूळ

धान: धान िपकावर तुडतुडे िनयं�णासाठी अझाडीरे�ीन ०.१५ % (१५०० िप.िप.एम.) @ ३० िम.ली.
िकंवा मेटारायिझयम अनीसोपली ही जैिवके २.५ िक.�ॅ. �ती हे�र िकंवा इिमडा�ो�ीड १७.८ एस.
एल. @२.२ िम.ली. िकंवा िफ�ोिनल ५ एस.सी. @ २० िम.ली. िकंवा �ोनीकॅमीड ५० ड�ु.जी. @ ३.०
�ॅम िकंवा इटोफेन�ॉ� १० % ई.सी. @ १० ते १५ िम.ली. १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

तांदूळ धान: धान िपकातील लो�ामधील ९० ट�े दाने प�रप� झा�ानंतर धानाची कापणी करावी तसेच
कडबा पूण�पणे वाळ�ानंतर मळणी करावी.

लसूण

लसून: लसूण लागवड कर�ासाठी लसून कां�ाची िनवड करणे मह�ाचे आहे. लसून गा�ापासून
पाक�ा वेग�ा क�न �ा�ात, पाक�ा वेग�ा करताना पृ�भागळा इजा होणार नाही याची
काळजी �ावी. मो�ा पाक�ा (> 1.5 �ॅम) लावणीसाठी िनवड�ा पािहजेत. बुरशीज� रोगाचा
�ादुभा�व टाळ�ासाठी लागवडी�ा आधी काब��ािझम �ावनाम�े (0.1 %) बुडवून नंतर लावणी
करावी. लसणा�ा िबया�ाचा दर �ित हे�री 400-500 िकलो आहे.

लसूण
लसून: लसून लागवडीसाठी ४००-५०० िकलो लसून पाक�ा �ती हे�र वापरा�ा. िनवडले�ा
पाक�ा जिमनीम�े दोन स�टीमीटर खोल, दोन झाडातील अंतर 10 स�टीमीटर आिण दोन ओळीतील
अंतर १५ स�मी ठेवावे.

लसूण
लसून: लसून िपकास हे�री १०० िकलो न�, ५० िकलो �ुरद आिण ५० िकलो पालाश �ावे. यापैकी
अधा� न�, पूण� �ुरद आिण पूण� पालाश लागवडीचे वेळी व रािहलेला अधा� न� लागवडीनंतर ३०
िदवसांनी �ावे. तसेच ३० िकलो गंधक जिमनीतून �ावे.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा :
 
फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

सूय�फूल सूय�फूल: सूय�फूल िपकाम�े उगवणीनंतर १० ते १५ िदवसांनी िवरळणी करावी आिण एका िठकाणी
एकाच जोमदार रोपटे ठेवावे.



फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

ऑर�ज सं�ा: सं�ा िपकावर फायटो�थोरा �ाऊन रॉट रोगा�ा �ादुभा�व �� फळबागांम�े फोसेटील
अ�ुिमिनअम िकंवा मेफेनो�झाम २.५ �ाम �ती िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

ऑर�ज

सं�ा: मृग बहारातील फळांचा आकार वाढिव�ासाठी १ �ाम िज�ेिलक आ�ाम�े मोनोपोटेिशअम
फॉ�ेट िकंवा डायअमोिनअम फॉ�ेट िकंवा पोटेिशअम नायट� ेट २ िकलो �ती १०० िलटर पाणी या
�माणात १५- २० िदवसा�ा अंतराने �थािनक हवामान प�र��थतीनुसार कोरडा आिण उघडीचा िदवस
बघुन फवारणी करावी.

ऑर�ज

सं�ा: िठंबक संच अस�ास �ाटरल पसरा�ात. आंिबया आिण मृग बहरा�ा क�रता सं�ा व
मोसंबी�ा १ ते ४ वषा��ा झाडाला ९ ते ४० िलटर, ५ ते ७ वषा��ा झाडाला ५० ते ९० िलटर आिण ८
वष� तसेच ८ वषा�वरील झाडांना १०५ ते १३० िलटर पाणी �ती िदवस �ावे. िठंबक संच नस�ास दुहेरी
िकंवा आळे प�तीने पाणी �ावे.

ओयिनयन

कांदा: कांदा िपका�ा एक हे�र लागवडीक�रता ५ ते ७ िकलो िबयाणे वाप�न रोपवािटका तयार
करावी. बुरशीज� रोगाचा �ादुभा�व टाळ�ासाठी िबयाणे पेरणीपूव� थायरम २ �ाम �ती िकलो िबयाणे
िकंवा ट� ायकोडमा� १२५० �ाम �ती हे�र या �माणात बीज �ि�या करावी. िबया�ाची पेरणी िह
ओळीम�े ५० ते ७५ िममी अंतरावर करावी जेणेक�न रोपे लाविनक�रता काढणे तसेच यो� वेळी
तन िनयं�ण आिण कीटक नाशक फवारणी साठी सुलभ होईल.

वांगी
वांगी: स� ��थतीत ढगाळ आिण पावसा�ा हवामानामुळे वांगी िपकावर श�डे 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�ा

�ैस चारा िपके: जनावरांसाठी पोषक चारा उपल�तेसाठी लुसन� आिण बरसीम या चारा िपकाची नो��बर
मिहना अखेर लागवड करावी.

गाय

जनावरांचा गोठा हा ��, कोरडा व हवेशीर ठेवा. जंतनाशकाची मा�ा ३ मिह�ां�ा आधी केली
नस�ास जनावरांना जंतनाशकाची मा�ा �ावी. गो�ाचे िनज�तुकीकरण २ ट�े फाम��िलन चे �ावण
तयार क�न करावी. जनावरांम�े अितसारआिण अपचन टाळ�ासाठी लहान आिण मो�ा जनावरांना
कोरडा चा�याचा आहारात समावेश करावा. चारा िपकासाठी िशफारस केलेली रासायिनक खतांची मा�ा
�ावी.

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 �तःची
यो� ती काळजी/खबरदारी �ावी.


