
�ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

�ायोिगक �ॉक ले�ल अ ॅ�ोमेट अ ॅड�ायझरी बुलेिटन
(आयएमडी आिण आयसीएआर चा संयु� उप�म)

हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 18-02-2022

नागपूर(महारा�� ) म�े िभवापूर �ॉक करा साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2022-02-18 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी
८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2022-02-19 2022-02-20 2022-02-21 2022-02-22 2022-02-23

पज��मान (िममी) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 24.2 26.5 27.3 28.1 30.7

िकमान तापमान (अं.से) 16.0 15.8 16.2 16.3 16.5

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 78 76 74 73 71

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 65 62 56 52 50

वा�याचा वेग(िकमी/तास) 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0

वा�याची िदशा(अंश) 17 54 327 339 102

मेघा�ादन (ऑ�ा) 3 2 1 1 2
 

हवामान सारांश / चेतावणी:
 
िभवापुर तालु�ाम�े, भारतीय हवामान िवभाग, �ादेिशक हवामान क� �, नागपूर �ा तालुका�रीय मू� विध�त
अंदाजानुसार,पुढील पाच िदवस िदनांक १९ फे�ुवारी २०२२ ते २३ फे�ुवारी २०२२ दर�ान आकाश आंिशक ते
अंशतः  ढगाळ राह�ाची श�ता तसेच, िदनांक १९ फे�ुवारी, २०२२ रोजी अित हल�ा ते हल�ा ��पाचा
पाऊस हो�ाची अिधक श�ता व िदनांक २० ते २३ फे�ुवारी २०२२ दर�ान हवामान कोरडे राह�ाची अिधक
श�तावत�िव�ात आली आहे.दीघ� मुदती�ा अंदाजानुसार, िवदभ� उप िवभागाम�े िदनांक २३ फे�ुवारी ते ०१
माच� २०२२ दर�ान सरासरी पे�ा जा� पाऊस हो�ाची, कमाल तापमान म�मतः  सरासरी पे�ा कमी व िकमान
तापमान सरासरी एवढे राह�ाची श�ता वत�िव�ात आली आहे.
 

कृिष स�ा:
 
प�रप� अव�थेतील कोरडवा� हरभरा व तूर िपकाची काढणी व मळणी करावी तसेच तयार झाले�ा मालाची
सुरि�त िठकाणी साठवणूक करावी, मळणी ची कामे श� नस�ास काढणी केले�ा मालाची �ा��क शीट �ा
सहा�ाने झाकून ठेवावे. र�ी हंगामातील िपके, फळबागा व भाजीपाला िपकांम�े आंतरमशागतीची कामे, कीड व
रोग �व�थापनासाठी लेबल �ेम आधा�रत िशफारशीत असलेले कृषी रसायनांची फवारणी ची कामे तसेच उ�ा
िपकाम�े अ��� �व�थापनासाठी खते दे�ाची कामे�थािनक �� हवामान प�र��थती बघून सु� ठेवावी.
 

संि�� संदेश स�ा:
 
प�रप� अव�थेतील हरभरा व तूर िपकाची काढणी व मळणी करावी, मळणी श� नस�ास काढणी केलेला
शेतमाल मालाची �ा��क शीट �ा सहा�ाने झाकून ठेवावा.

िपक िनहाय स�ा:
 
िपक िपक िनहाय स�ा



िपक िपक िनहाय स�ा

हरभरा

प�रप� अव�थेतील कोरडवा� हरभरा िपकाची काढणी व मळणी ची कामे करावी. उिशरा पेरणी व
बागायती हरभरा िपकाम�े घाटेअळी िकडीने आिथ�क नुकसान पातळी गाठली अस�ास ��नालफॉस २५
ट�े ईसी २० िमली िकंवा इमामे�ीन बे�झोएट ५ % एसजी ३ �ाम िकंवा ��ूब�डीअमाईड २० %
ड�ूजी ५ �ाम िकंवा �ोराँट� ािनिल�ोल १८.५ एससी २.५ िमली �ती १० िलटर पा�त िमसळून फवारणी
करावी. उिशरा पेरणी केले�ा हरभरा िपकात घाटे भर�ा�ा अव�थेत ओलीत करावे.

ग�

ग� िपकास जिमनीतील ओलावा व िपकाची गरज ल�ात घेता िपक अव�थेनुसार फुलोरा अव�था
(पेरणीनंतर ६५ ते ७० िदवस), दा�ाची दुधाळ अव�था (पेरणीनंतर ८० ते ८५ िदवस) म�े असताना िसंचन
करावे.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.

भुईमूग उ�ाळी भुईमुगिपकाम�े उगवणीनंतर १० िदवसा�ा आत खां�ा भ�न �ा�ात.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा:
 
फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

अळशी

जवस िपकाम�े गादमाशी िकडीने आिथ�क नुकसान पातळी गाठ�ास (8.77 %गादमाशी)
एिसटािमि�ड २० एसपी २.० �ाम�ती १० िलटर िकंवा इिमडा�ो�ीड १७.८ एसएल २.५ िमली �ती १०
िलटर पाणी ि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.

आंबा

आं�ा�ा मोहोरावर तुडतुडे िकडीचा �ादुभा�व आिथ�क नुकसान पातळी गाठत अस�ास तुडतुडे
िकडी�ा �व�थापनासाठी बु�ोफेझीन २५ % �वाही १० िमली िकंवा डे�ामे�ीन २.८ % �वाही ५
िमली िकंवा इिमडा�ोि�ड १७.८ % �वाही ४ िमली िकंवा लॅ�डा सायहॅलोि�न५ ट�े �वाही ५
िमली िकंवा िमथाईल िडमेटोन २५ ट�े �वाही १० िमली िकंवा डायिमथोएट ३० ट�े �वाही १६.५
िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.आंबावरील भुरी रोगा�ा �व�थापनासाठी
हे�झाकोनाझोल ५ ट�े �वाही १० िमली िकंवा पेनकानझोल १० ट�े �वाही ५ िमली िकंवा स�र
८० ट�े पा�ात िमसळणारी भुकटी ३० �ाम िकंवा िडनकॅप ४८ ट�े �वाही ५ िमली �ती १० िलटर
पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

सं�ा

िठबक िसंचना�ारे १ ते ४, ५ ते ७ व ८ वषा�वरील झाडांना अनु�मे ९ ते ४०, ६० ते ९६ आिण १०८ ते
१३७ िलटर �ती िदवस पाणी �ावे. िठबक संच नस�ास दुहेरी आळे प�तीने ७ ते १० िदवसा�ा
अंतराने ओलीत करावे.या काळात सव�साधारणपणे िलंबूवग�य लीफ मायनर व सायला या िकडी सि�य
असतात. िलंबूवग�य सायला िकडी�ा िनयं�णासाठी अंिबया बहरा�ा वेळी इिमडा�ो�ीड ०.५ िमली,
��नालफॉस २ िमली िकंवा डायमेथोएट २ िमली �ती एक िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.
लीफ मायनर िकडी�ा �व�थापनासाठी थायामेथो�ॅम ०.३ �ॅम िकंवा फेन�ॅलेरेट १ िमली �ित िलटर
पा�ात िमसळून फवारणी करावी. आव�कता भास�ास १० िदवसा�ा अंतराने दुसरी फवारणी
करावी. िलंबूवग�य मावा िकडीचा �ादुभा�व िदसून आ�ास ��नालफॉस @ 2 िमली िकंवा डायमेथोएट
@ 2 िमली �ती िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. झाडा�ा खोडावर िडंकाचा �ाव िनघत
असला�स िडंकाचा भाग धारदार चाकूने काढून टाका आिण झाडा�ा खोडा�ा �भािवत भागावर
मेटालॅ��ल पे� िकंवा फॉसेटीलएएल ची पे� लावािव. या काळात पाने खाणा�या अळीचा �ादुभा�व
िदसून येतो. पाने खाणा�या अळी�ा �व�थापनासाठी ��नालफॉस २ िमली िकंवा फेन�ॅलेरेट २ िमली
�ती एक िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. आंिबया बहारा�ा वेळी िजबरेिलक आ� १.५ �ाम
सोबत १ िकलो यु�रया १०० िलटर पा�ाम�े िमसळून फवारणी करावी. (पा�ात िमसळ�ापूव� 10
िमली अ�ोहोलम�े िगबेरेिलक ऍिसड िवरघळवा)

िमरची
िमरची िपकाम�े फुलिकडे, फळे पोखरणारी अळी व तंबाखूची पाने खाणारी अळीने आिथ�क नुकसान
पातळी अस�ास साय�� ािनिल�ोल १०.२६ ओडी १२.० िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून ��
हवामान प�र��थती असताना फवारणी करावी.

कोबी
पानकोबी िपकाम�े मावा (िहरवा व काळा), चौकोनी िठप�ाचा पतंग व तंबाखूची पाने खाणा�या
अळीने आिथ�क नुकसान पातळी गाठली अस�ास �व�थापनासाठीसाय�� ािनिल�ोल १०.२६ ओडी
१२.० िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून �� हवामान प�र��थती असताना फवारणी करावी.

टोमॅटो
टमाटे िपकाम�े नागअळी, मावा, फुलिकडे, पंढरी माशी व फळे पोखरणा�या अळीने आिथ�क
नुकसान पातळी गाठली अस�ास �व�थापनासाठी साय�� ािनिल�ोल १०.२६ ओडी १८.० िमली �ती
१० िलटर पा�ात िमसळून �� हवामान प�र��थती असताना फवारणी करावी.



फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

टरबूज
उ�ाळी हंगामात 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 िदवसांनी �ावे.

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

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. शे�ा व म��ा यांना बुळकांडी
रोग�ितकारक लसीकरण करावे.

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

(माती /
जमीन
तयार
करणे)

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स�ा

सामा�
स�ा

कोर�ा हवामानाचा अंदाज ल�ात घेता भाजीपाला िपकास गरजेनुसार संर�णा�क ओलीत
करावे.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�ा

हवामान आधा�रत कृषी स�ा पि�केम�े नमूद तारखांची वैधता िह नमूद तारखे�ा मागील िदवसा�ा
सकाळी ०८:३० वाजेपासून नमूद तारखे�ा सकाळी ०८:३० वाजेपय�त असेल, याची नोदं �ावी.


