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�ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

क� �ीय कापूस संशोधन सं�था
नागपूर

हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 15-01-2021

नागपूर(महारा�� ) साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2021-01-15 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2021-01-16 2021-01-17 2021-01-18 2021-01-19 2021-01-20

पज��मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 28.5 29.2 30.5 30.8 31.2

िकमान तापमान (अं.से) 8.9 9.5 10.0 11.5 12.5

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 67 70 72 75 70

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 45 48 50 54 52

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

वा�याची िदशा(अंश) 68 63 135 161 243

मेघा�ादन (ऑ�ा) 0 0 0 1 1
 

हवामान सारांश / चेतावणी :
 
नागपूर िज��ाम�े, �ादेिशक हवामान क� �,नागपूर �ा अंदाजानुसार,पुढील पाचिदवस आकाश िनर� ते
आंिशकआिण कोरडे �ाचबरोबर कमाल तापमान २८.५ ते ३१.२ व िकमान तापमान ८.९ ते १२.५ अंश से��यस,
सकाळची सापे� आ�ता ६७ ते ७२ % व दुपारची सापे� आ�ता ४५ ते ५४ % राह�ाची श�ता वत�िव�ात आली
आहे.
 

कृिष स�ा:
 
हरभरा िपकाम�े घाटे अळीने आिथ�क नुकसान पातळी गाठली अस�ास ��नालफॉस २५ ट�े �वाही २० िमली
िकंवा इमामे��न बे�झोएट ५ ट�े एसजी ४.४ �ाम �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.
 

संि�� संदेश स�ा :
 
उ�ाळी हंगामात टीएजी- २४ हा वाण ३० x १० स�मी व एसबी-११ हा वाण ३० x १५ िकंवा ४५ x १० स�मी अंतरावर
पेरावा.

िपक िनहाय स�ा :
 



/

िपक िपक िनहाय स�ािपक िपक िनहाय स�ा

ब�गल
�ॅम /
िचक
पीईए

स� प�र��थतील ढगाळ हवामानामुळे हरभरा िपकाम�े घाटे अळीचा �ादुभा�व हो�ाची श�ता आहे,
�व�थापनासाठी ५ % िनंबोळी अका�ची फवारणी करावी तसेच शेतात ब�याच िठकाणी T आकाराचे प�ी
थांबे उभारावेत. िपकाम�े मर रोग �� झाडांचे िनरी�ण करावे व �ादुभा�व �� झाडे उपटून न�
करावीत. हरभरा िपकाम�े घाटे अळीने आिथ�क नुकसान पातळी गाठली अस�ास ��नालफॉस २५
ट�े �वाही २० िमली िकंवा इमामे��न बे�झोएट ५ ट�े एसजी ४.४ �ाम �ती १० िलटर पा�ात िमसळून
फवारणी करावी.

भुईमूग

ओिलताचे पाणी उपल� अस�ास उ�ाळी भुईमुगाची पेरणी जानेवारी �ा दुस�या पंधरव�ात �ंद वाफा
व सरी प�तीने तुषार िसंचनाखाली करावी. टीएजी- २४ िकंवा एसबी- ११ या जातीचे हे�री १२५ िकलो
िबयाणे वापरावे. �ती िकलो िबया�ास ट� ायकोडमा� ५ �ाम, रायझोिबयम २५ �ाम, पीएसबी २५ �ाम या
जीवाणू संवध�नाची बीज �ि�या क�न पेरणी करावी.

भुईमूग उ�ाळी हंगामात टीएजी- २४ हा वाण ३० x १० स�मी व एसबी-११ हा वाण ३० x १५ िकंवा ४५ x १० स�मी
अंतरावर पेरावा.

धा�
ग� िपकास जिमनीतील ओलावा आिण मगदुर व िपकाची गरज ल�ात घेता िपक अव�थेनुसार, जा�ीत
जा� फुटवे फुट�ाची अव�था (पेरणीनंतर ३०-३५ िदवस), कांडी धर�ाची उिशरा अव�था (पेरणीनंतर
४५-५० िदवस) आिण फुलोरा अव�था (पेरणीनंतर ६५-७० िदवस) म�े असताना िसंचन करावे.

धा�
ग�ा�ा शेतात गुलाबी रंगा�ा खोड अळीचा �ादुभा�व ि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.

धा�
स� प�र��थतीतील ढगाळ वातावरणामुळे ग� िपकाम�े मावा िकडीचा �ादुभा�व ि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 िमसळून फवारणी करावी.

धा� स� प�र��थतीतील ढगाळ वातावरणामुळे ग� िपकाम�े तांबेरा आिण पानावरील करपा रोगाचा �ादुभा�व
िदसून आ�ासमॅनकोझेब ७५ % ड�ूपी २० ते २५ �ाम �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

धा�

ग� िपकाम�े उंदीर �व�थापनासाठी िवषयु� आिमषाचा वापर करावा. िवषयु� आिमष तयार
कर�ासाठी धा�ाचा भरडा ४९ भाग, थोडे गोडे तेल व १ भाग �ोमाडीओलोन ०.२५ % सीबी एक�
िमसळावे. चमचाभर आिमष �ा��क�ा िपशवीत टाकून शेतातील िजवंत िबळाम�े टाकावे िकंवा
िबलाजवळ ठेवावे.

िपगॉन
पीईए
(रेड
�ॅम /
अहर)

वेळेवर िकंवा लवकर पेरणी केले�ा प�रप� झाले�ा तूर िपकाची काढणीवमळणी ची कामे क�न
सुरि�त िठकाणी साठवणूक करावी.

कॉटन
कापसा�ा शेवट�ा वेचणी नंतर झाडे उपटून टाकावीत. कपाशीम�े फरदड घेणे टाळावे. कापूस गीिनंग
िमल आिण इतर कापूस साठवले�ा जागी म�े गुलाबी बोडं अळीचे पतंग कामगंध साप�ा�ा सहा�ाने
पकडून न� करावे.

कॉटन

प�रप� व पूण� फुटले�ाबोडंातील कापूस श�तोवर सकाळ�ा वेळेत वेचून �ावा. वेचलेला कापूस
सावलीत वाळवावा व कोर�ा िठकाणी �ाची साठवणूक करावी.कोरडवा� कपाशी�ा पिह�ा तीन
वेच�ाचा तसेच बागायती कपाशी�ा मध�ा चार वेचणीचंा कापूस दज�दार असतो. हा कापूस श�तोवर
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 टाकावे.
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िपक िपक िनहाय स�ा

कॉटन

कपाशी: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.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा :
 
फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

ऑर�ज
सं�ािपका�ा झाडा�ा गरजेनुसार आव�कता भास�ास िठबक संच अस�ास १ ते ४, ५ ते ७ व ८
वषा�वरील झाडांना अनु�मे ७ ते 30, ४४ ते ७२ आिण ८२ ते १०२ िलटर �ती िदवस जिमनीनुसार पाणी
�ावे. िठबक संच नस�ास दुहेरी आळे प�तीने ८ ते १० िदवसा�ा अंतराने ओलीत करावे.

ऑर�ज

फळ बागेम�े पाणी िद�ाबरोबर ताण तुटतो व नवीन पालवी िकंवा नवतीची सु�वात होते. या वेळी
िसट�स िसला व �ाची िप�े पानातील रस शोषून घेतात. नवती�ा पानाची गळ होऊन फां�ा सुकतात
व फळधारने वर अिन� प�रणाम होतो. �ा िकडी�ारे “�ीनीगं” या रोगाचा �ादुभा�व होतो. या िकडी�ा
�व�थापनासाठी डायमेथोएट २ िमली िकंवा एिसफेट २ �ाम िकंवा इिमडा�ो�ीड ०.५ िमली �ती
िलटर पा�ात िमसळून नवीन नवतीवर फवारणी करावी. दुसरी फवारणी १० िदवसानंतर
कीटकनाशकाची आलटून पालटून फवारणी करावी.

आंबा

सतत�ा ढगाळ हवामानामुळे आं�ा�ा झाडावर तुडतुडे िकडीचा �ादुभा�व ि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.

पशुधन िवषयक िनहाय स�ा :
 
पशुधन
िवषयक पशुधन िवषयक िनहाय स�ा

बकरा
िकंवा
बकरी

शे�ां�ा करडा �ा अंगावर गोचीड िपसावांचा �ादुभा�व िदसून आ�ास करडांना सम�माणात राख व
५० % काबा�रील पावडर िमसळून अंगावर चोळावी. जा� �ादुभा�व अस�ास २ िमली �ूटो� िकंवा
अिम�ाझ औषध टाकून शे�ा व करडांना अंघोळ घालावी. कीटक नाशकाचा वापर अितशय सावधपणे
करावा व करडांना चाटून िवषबाधा होणार नाही याची काळजी �ावी.

कुकुटपालन िवषयक िनहाय स�ा :
 
कुकुटपालन
िवषयक कुकुटपालन िवषयक िनहाय स�ा
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कुकुटपालन
िवषयक कुकुटपालन िवषयक िनहाय स�ा

प�ी

बड� �ू रोगा�ा पा��भूमीवर उघ�ा हातांनी मृत प�ी हाताळू नका. �थािनक पशुवै�ां�ा
माग�दश�नाखाली मृत प�ांची काळजीपूव�क िव�ेवाट ख�ात जाळावे िकंवा जिमनीत गाडावे. �ांची
िव�ेवाट लावताना एखा�ाने मा�, �ो�्ज आिण से�ी गॉगल घालावे. हातमोजे उपल�
नस�ास, उलटलेली पॉिलथीन िपशवी वापरा आिण िव�ेवाट लाव�ानंतर आपले हात धुवा. व�
िकंवा �थलांत�रत प�ां�ारे मलमागा�चा संसग� टाळ�ासाठी खु�ा पा�ाचे कंुड िकंवा शेतातील
टा�ा झाका�ात. शेतात िकंवा �ा�ा सीमेजवळील झाडांची छाटणी करावी. इतर उपायांम�े
पो�� ी फाम�ची ��ता राखणे आिण अ�ात रोग ��थतीतील प�ांचीनवीन संगोपन टाळावे.

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.


