
�ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

क� �ीय कापूस संशोधन सं�था
नागपूर

हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 18-02-2021

नागपूर(महारा�� ) साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2021-02-18 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2021-02-19 2021-02-20 2021-02-21 2021-02-22 2021-02-23

पज��मान (िममी) 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 26.2 27.8 28.5 29.6 31.2

िकमान तापमान (अं.से) 16.5 16.8 17.1 17.3 17.5

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 86 80 75 70 65

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 65 60 56 40 35

वा�याचा वेग(िकमी/तास) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

वा�याची िदशा(अंश) 161 75 112 22 63

मेघा�ादन (ऑ�ा) 5 4 0 0 0
 

हवामान सारांश / चेतावणी :
 
नागपूर िज��ाम�े, भारतीय हवामान िवभाग, �ादेिशक हवामान क� �, नागपूर �ा अंदाजानुसार,िदनांक
१८फे�ुवारी ते २२ फे�ुवारी दर�ान आकाश िनर� ते आंिशक ढगाळ आिण आिण िदनांक १८ फे�ुवारी रोजी काही
िठकाणी मेघगज�नेसह िवजांचा कडकडाट व हलका ते म�म पाऊस, १९ फे�ुवारी रोजी तुरळक िठकाणी हलका
ते म�म पाऊस व िदनांक २०, २१ आिण २२ फे�ुवारी रोजी हवामान कोरडे राह�ाची श�ता वत�िव�ात आली
आहे.
 

कृिष स�ा:
 
िकटकनाशकाची फवारणी, उ�ा िपकात खते दे�ाची कामे, आंतरमशागतीची कामे २० फे�ुवारी नंतर �थािनक
हवामान प�र��थती बघून करावीत. 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. उिशरा पेरणी केले�ा
र�ी हंगामातील िपकास आवश�ता नस�ास ओलीत करणे पुढे ढकलावे. मेघगज�नेसह िवजांचा कडकडाट
हो�ाची श�ता अस�ाने शेतात काम करता असताना मेघगज�नेचा आवाज आ�ास ता�ाळ सुरि�त िठकाणी
आसरा �ावा.
 

संि�� संदेश स�ा :
 
िकटकनाशकाची फवारणी, उ�ा िपकात खते दे�ाची कामे, आंतरमशागतीची कामे २० फे�ुवारी नंतर �थािनक
हवामान प�र��थती बघून करावीत.

िपक िनहाय स�ा :
 
िपक िपक िनहाय स�ा

ब�गल
�ॅम /
िचक
पीईए

हरभरा:ढगाळ हवामानामुळे हरभरा िपकाम�े घाटे अळीने आिथ�क 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. हरभरा िपकातील मर रोगा�ा �व�थापनासाठी ट� ायकोडमा�
�ी�रडी १ % ड�ूपी २.५ िकलो चांग�ा शेणखतासोबत िमसळून �ती हे�र जिमनी�ा �े�ाम�े
टाकावे.

ब�गल
�ॅम /
िचक
पीईए

पावसाची श�ता अस�ाने प�रप� झाले�ा हरभरा िपकाची ता�ाळ काढणी क�न सुरि�त िठकाणी
साठवणूक करावी.



िपक िपक िनहाय स�ा

भुईमूग

भुईमुग: तननाशका�ा सहा�ाने तन �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.

तांदूळ धान िपकातील गवतवग�य तसेच �ंद पानी तणांचे िनयं�णासाठी ि�टीलॅ�ोर ५०% -ई. सी. @ २० िमली
�ती १० िलटर पा�ात िमसळून रोवणीनंतर ३ ते ७ िदवसांनी तन उगवण पूव� फवारणी करावी.

तांदूळ

धान: जिमनीची तपासणी क�न यो� �माणात रासायिनक खताचा वापर के�ास शेती िकफायतशीर होते.
सव�साधारणपणे 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

खोडिकडी�ा �व�थापनासाठी हे�री २० या �माणे कामगंध सापळे लावावे. ट� ायको�ामा जापोिनकम
(ट� ायकोकाड�) हे परोपजीवी िकटक हे�री ५०,००० अंडी या �माणात दर ७ िदवसा�ा अंतराने ३ ते ४
वेळा सोडावे. शेतात १० % िकड�� फुटवे िदसताच �ोरॅनट� ानीली�ोल ०.४ % दाणेदार @ १० िक.�ॅ.
िकंवा कारटॅप हायड� ो�ोराईड ४ जी @ १८ िक.�ॅ. िकंवा फी�ोिनल ०.३ जी @ २५ िक.�ॅ. �ती हे�र
बांधीम�े पाणी असतांना टाकावे िकंवा �ोरॅनट� ानीली�ोल १८.५ % एस.सी. @ ३ िमली. �ित 10 लीटर
पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

तांदूळ करपा :- 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�: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. 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. ग� िपकाम�े
तांबेरा आिण पानावरील करपा रोगाचा �ादुभा�व िदसून आ�ास मॅनकोझेब ७५ % ड�ूपी २० ते २५ �ाम
�ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

िपगॉन
पीईए
(रेड
�ॅम /
अहर)

प�रप� झाले�ा तूर िपकाची काढणीवमळणी ची कामे क�न सुरि�त िठकाणी साठवणूक करावी.
कापणी केले�ा तूर िपक ताडप�ी�ा सहा�ाने झाकून ठेवावे.

म�ड� मोहरी: प�रप� झाले�ा मोहरी िपकाची काढणीवमळणी ची कामे क�न सुरि�त िठकाणी साठवणूक
करावी. कापणी केले�ा तूर िपक ताडप�ी�ा सहा�ाने झाकून ठेवावे.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा :
 
फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

अळशी

जवस: गादमाशी चा �ादुभा�व झा�ानंतर आिथ�क नुकसान पातळी गाठ�ास (8.77 गादमाशी)
इिमडा�ो�ीड १७.८ एसएल २.५ िमली िकंवा डायिमथोएट ३० % �वाही १० िमली �ती १० िलटर
पा�ात िमसळून फवारणी करावी. प�रप� झाले�ा जवस िपकाची काढणी क�न सुरि�त िठकाणी
साठवणूक करावी.

ऑर�ज
सं�ा:आंिबया बहरा�ा 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).

ऑर�ज

सं�ा: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.

ऑर�ज सं�ा िपकावरील मावा िकडी�ा �व�थापनासाठी ��नालफॉस २ िमली िकंवा डायिमथोएट २ िमली
�ती १० िलटर पा�ात िमसळून ७ िदवसा�ा अंतराने फवारणी करावी.

आंबा

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

वॉटर
मेलॉन

टरबूज: उ�ाळी हंगामात टरबूज िपकाची लागवडी साठी शुगर बेबी, असाही यामाटो, अका� �ोती,
अका� मािणक या वाणाची िनवड करावी. सरळ वाणासाठी लागवडीवेळी ४० िकलो न�, ४० िकलो
�ुरद व ४० िकलो पालाश �ावे व ४० िकलो न� लागवडी नंतर ३० िदवसांनी �ावे.

म�मेलॉन
खरबूज: उ�ाळी हंगामात खरबूज िपका�ा लागवडीसाठी हरा मधु, पुसा शरबती, पंजाब सुनहरी,
अका� राजहंस, 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 िदवसांनी �ावे.



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

बकरा िकंवा
बकरी

पाऊस, गारपीट व िवजांचा कडकडाट हो�ाची श�ता अस�ाने शे�ा, म��ा, व इतर जनावरे
मोक�ा जागेत चरावयास सोड�ाचे टाळावे.

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

(माती /
जमीन
तयार
करणे)

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स�ा

सामा�
स�ा

उ�ाळी हंगामात ओिलताची उपल�ता आिण बाजाराची गरज ल�ात घेता पालेभा�ा, भ�डी, गवार,
चवळी, काकडी, दुधी भोपळा, काशीफळ, दोडका, कारली, ढेमसे, टरबूज, खरबूज, पालक, मुळा, मेथी
आिण कोिथंबीर यांची लागवड करावी.

सामा�
स�ा

सं�ा, मोसंबी, िलंबू तसेच इतर फळबागा आिण भाजीपाला िपकात पाणी साचून राहणार नाही याची
द�ता �ावी तसेच पा�ाचा िनचरा हो�ासाठी संभा� उपाययोजना करा�ात. भाजीपाला आिण
वेलवग�य िपकाला िपक वाढीची अव�था बघून आधार �ावा. जनावरे हे खु�ा पा�ाचे �ोत, नदी िकंवा
तलाव व ट��र व इतर धातू�ा अवजारांपासून दूर ठेवावे.

सामा�
स�ा

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


