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Agromet Advisory Bulletin

Date : 18-06-2021

Weather Forecast of NARKHED Block in  NAGPUR(Maharashtra) Issued On :2021-06-18(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date
(y-m-d)

Rainfall
(mm)

Tmax
(°C)

Tmin
(°C)

RH I
(%)

RH II
(%)

Wind Speed
(kmph)

Wind Direction
(Degree)

cloud cover
(Octa)

2021-06-19 0.8 32.3 22.6 64 39 19.0 249 8

2021-06-20 0.8 31.8 22.8 62 44 20.0 257 7

2021-06-21 0.0 35.0 23.0 58 33 20.0 288 4

2021-06-22 0.0 35.2 23.7 55 28 19.0 293 2

2021-06-23 0.0 34.4 23.6 59 33 21.0 293 5

Weather Summary/Alert:
In Narkhed block, as per forecast given by, IMD, RMC, Nagpur, sky will be mostly during next five
days (19th, June to 23th June, 2021) and on 19th and 20th June light rainfall and thunderstorm
accompanied with lightning very likely to occur, on 21st, 22nd and 23rd June 2021 very light to light
rainfall forecasted.

नरखेड तालु ाम े, भारतीय हवामान िवभाग, ादेिशक हवामान क , नागपूर ा अंदाजानुसार, िदनांक १९ जून
२०२१ ते २३ जून २०२१ दर ान पूणतः  ढगाळ राह ाची तसेच िदनांक १९ आिण २० जून रोजी हलका पाऊस व
मेघगजनेसह िवजांचा कडकडाट, िदनांक २१, २२ आिण २३ जून रोजी अित हलका ते हलका पाऊस हो ाची
श ता वतिव ात आली आहे.

General Advisory:
In Narkhed taluka According to the data available on (https://maharain.maharashtra.gov.in/) website in
Movad circle sowable rain is not fall (80 to 100 mm) therefore farmers are advised to post pone the
sowing in this area and sowing should be done only after 80 to 100 mm rainfall, adequate moisture in
the soil and in Wafsa condition. Farmers are advice for seed treatment of fungicide and bio-fertilizer
before sowing.

नरखेड तालु ाम े (https://maharain.maharashtra.gov.in/) या संकेत थळावरील मािहतीनुसार मोवाड या
मंडळ म े पेरणीयो  (८० ते १०० िममी) पाऊस झाला नस ाने अशा िठकाणी पेरणी पुढे ढकलावी आिण
पेरणीयो  पाऊस, जिमनीम े पुरेसा ओलावा आिण वाफसा प र थती आ ानंतरच पेरणी करावी. तालु ात
ा िठकाणी पेरणीयो  पुरेसा पाऊस झाला ा िठकाणी जिमनीम े पेरणीयो  पुरेसा ओलावा अस ाची खा ी

क न आिण वाफसा प र थती नंतर पेरणी करावी. शेतकरी बांधवांनी पेरणीपुव  िबया ास बुरशीनाशक आिण
जीवाणू खताची बीजप

SMS Advisory:
Protective irrigation should be given in area where sowing had already done by considering the local
soil moisture availability and crop need with availability of sprinkler or drip irrigation system.

आव कता अस ास ा भागात पेरणी झाली आहे अशा िठकाणी थािनक जिमनीतील ओला ाची
उपल तता, िपकाची पा ाची गरज ल ात घेऊन तुषार िकंवा िठंबक िसंचन प ती ा सहा ाने िपकास हलके
संरि त ओलीत करावे.

Crop Specific Advisory:
Crop(Varieties) Crop Specific Advisory

SOYABEAN

The spacing between two rows and two plants should be 30 X 8 or 45 X 5 cm and
sowing should be done horizontally and east to westdirection.For sowing J.S.-335,
J.S.-9305, M.A.U.S. -71, M.A.U.S. -158, M.A.U.S. -162,J.S.-20-29, J.S.-20-34,
A.M.S.-1001(PDKV Yellow Gold),AMS-MB-5-18 are recommended variety



Crop(Varieties) Crop Specific Advisory
should be used.Treat the soybean seed with Carboxin 37.5% + Thiram 37.5% DS 3
gm per kg seed before sowing.In order to control yellow mosaic virus in soybean
crop, seed treatment should be done as Thiamethoxam 30 FS 10 ml per kg seed or
Imidacloprid 48 FS 1.25 ml per kg seed is recommended.

दोन ओळीतील व रोप ातील अंतर ३० X ८ िकंवा ४५ X ५ समी ठेवावे तसेच उताराला
आडवी व पूव पि म िदशेला पेरणी करावी. पेरणीक रता जे.एस. ३३५, जे.एस.९३०५,
एम.ए.यू.एस. -७१, एम.ए.यू.एस. -१५८, एम.ए.यू.एस. -१६२, जे.एस.-२०-२९, जे.एस.-२०-३४,
ए.एम.एस. – १००१ (पीिडके ी येलो गो ), ए.एम.एस.-एम.बी.-५-१८ या िशफारशीत
वाणाचा वापर करावा.पेरणीपूव  सोयाबीन िबया ास काब ीन ३७.५ % + थायरम ३७.५
% डीएस या पुविम ीत बुरशीनाशकाची ३ ाम ती िकलो िबयाणे या माणात बीज ि या
करावी. सोयाबीन िपकाम े िपव ा मोझेक ायरस या रोगाचा ादुभाव टाळ ासाठी,
थायमेथो झाम ३० एफएस १० िमली ती िकलो िबयाणे िकंवा इिमडा ोि ड ४८ एफएस
१.२५ िमली ती िकलो िबयाणे या माणात िशफारशीत अस ाने बीज

PIGEON PEA
(RED
GRAM/ARHAR)

Rhizobium or Phosphorus Dissolving Fertilizer (PSB) {250 gm per 10 kg of seed)
should be used for seed treatment. Recommended varieties of Arhar are-
AKT-8811, PKV-TARA, BSMR-853, BSMR-736 and ICPL-87119 (Aasha). Treat
the pigeon pea seed with Carboxin 37.5% + Thiram 37.5% DS 3 gm per kg seed
before sowing.

तूर िबया ाला बीज ि येसाठी रायझोिबयम िकंवा ु रद िवरघळिवणारे खते (पीएसबी)
{२५० ाम ती १० िकलो िबयाणे} यांचा वापर करावा. तूर िपकाचे िशफारस केलेले वाण-
एकेटी-८८११, पीके ी-तारा, बीएसएमआर-८५३, बीएसएमआर-७३६ आिण
आयसीपीएल-८७११९ (आशा). पेरणीपूव  तुरी ा िबया ास काब ीन ३७.५ % + थायरम
३७.५ % डीएस या पुविम ीत बुरशीनाशकाची ३ ाम ती िकलो िबयाणे या माणात
बीज ि या करावी.

GREEN GRAM

PKV Moog-8802, PKV Greengold (AKM 9911) varieties of green gram should be
select for cultivation of green gram crop, 12-15 kg seed per hectare, spacing
between two rows is 30/45 cm and spacing between two plants is 10 cm. Seed
treatment, fertilizers as well as bacterial culture should be used before sowing.
Apply 20 kg N and 40 kg P per hectare at the time of sowing.

मूग िपका ा लागवडीक रता िपके ी मूग-८८०२, िपके ी ीनगो  (एकेएम ९९११) या
वाणाची िनवड करावी, ती हे री १२-१५ िकलो िबयाणे, दोन ओळीतील अंतर ३०/४५ समी
आिण दोन झाडामधील अंतर १० समी ठेवावे. पेरणीपूव  बीज ि या, खते तसेच जीवाणू
संवधनाचा वापर करावा. मुग िपकास पेरणी ा वेळी २० िकलो न  आिण ४० िकलो ु रद
ती हे री ावे.

BLACK GRAM

For cultivation of Black gram crop, TAU-1, TAU-2, PKV udid-15 and PKV black
gold varieties should be select, 12-15 kg seed per hectare, spacing between two
rows 30/45 cm and spacing between two plants 10 cm. Seed treatment, fertilizers as
well as bacterial culture should be used before sowing. Apply 20 kg N and 40 kg P
per hectare at the time of sowing.

उडीद िपका ा लागवडीक रता टीएयु-१, टीएयु-२, िपके ी उडीद-१५ आिण िपके ी
ॅकगो  या वाणाची िनवड करावी, ती हे री १२-१५ िकलो िबयाणे, दोन ओळीतील

अंतर ३०/४५ समी आिण दोन झाडामधील अंतर १० समी ठेवावे. पेरणीपूव  बीज ि या, खते
तसेच जीवाणू संवधनाचा वापर करावा. उडीद िपकास पेरणी ा वेळी २० िकलो न  आिण
४० िकलो ु रद ती हे री ावे.

COTTON

Intercropping system viz., Cotton + Green gram (1:2) or Cotton + Black gram (1:1)
or Cotton + soybean (1:1) or Cotton + Pigeon pea (6:1 or 8-10:2) should be adopted
for sustainable production.

शा त उ ादनासाठी आंतरपीक प तीम े उदा., कापूस + मुग (१: २) िकंवा कापूस +
उडीद (१: १) िकंवा कापूस + सोयाबीन (१: १) िकंवा कापूस + तूर (६:१ िकंवा ८-१०:२)
अवलंब करावा.

COTTON

Follow recommended spacing and fertilizer doses for arboretum cotton (60x15,
60x30cm, 40:20:20 Kg NPK/ha), Improved hirsutism (60x30cm, 60:30:30 Kg
NPK/ha) and rainfed Bt hybrid cotton (90x45, 90x60, 60:30:30 Kg NPK/ha) and
irrigated Bt Cotton (120x30, 120x60 cm, 120:60:60 Kg NPK/ha).

कपाशीम े िशफारशीत असणारे अंतर आिण रासायिनक खताचा अवलंब करावा. देशी
वाणाची लागवड (ओळ व झाडातील अंतर) ६० x १५ िकंवा ६० x ३० समी आिण ४० िकलो
न , २० िकलो ु रद व २० िकलो पालाश ती हे र खताची मा ा ावी. सुधा रत



Crop(Varieties) Crop Specific Advisory

वाणासाठी (ओळ व झाडातील अंतर) ६० x ३० समी आिण ६० िकलो न , ३० िकलो ु रद व
३० िकलो पालाश ती हे र खताची मा ा ावी. कोरडवा  बीटी संकरीत वाणासाठी (ओळ
व झाडातील अंतर) ९० x ४५ िकंवा ९० x ६० समी आिण ६० िकलो न , ३० िकलो ु रद व
३० िकलो पालाश ती हे र खताची मा ा ावी. बागायती बीटी कपाशी वाणासाठी (ओळ व
झाडातील अंतर) १२० x ३० िकंवा १२० x ६० समी आिण १२० िकलो न , ६० िकलो ु रद व
६० िकलो पालाश ती हे र खताची मा ा ावी.

COTTON

Use short to medium duration sucking pests tolerant Bt /non bt varieties/ hybrids.
Treat the cotton seed with Carboxin 37.5% + Thiram 37.5% DS 3 gm per kg seed
before sowing. Also treat the seed with Azotobacter for nitrogen fixation and PSB
@20-25 gm /kg seed for phosphate solubilization. Include the intercrops like green
gram and Black gram in cotton in 1:1 row proportion. Use Pendimethalin 38.7 %
CS @1.5 -1.75 ai/ha (20-25 ml per lit of water) as a pre-emergence weedicide for
control of weeds in early stage of crop.

पेरणीक रता कपाशी ा कमी ते म म कालावधी ा रस शोषक िकडीला सहनशील
बीटी/नॉन बीटी वाण/संकरीत वाणाची वाणाची िनवड करावी. पेरणीपूव  िबया ास
काब ीन ३७.५ % + थायरम ३७.५ % डीएस या पुविम ीत बुरशीनाशकाची ३ ाम ती
िकलो िबयाणे या माणात बीज ि या करावी. न  थरीकरणासाठी अ◌ॅरझोटोबॅ र आिण
ु रद िवरघळिवणारे जीवाणू (पीएसबी) या जीवाणूसंवधकाची २० ते २५ ाम ती िकलो

िबया ास बीज ि या करावी. कपाशी म े मुग आिण उडीद (१: १) ओळ या
आंतरिपकाचा अवलंब करावा. तणा ा व थापनासाठी कपाशी उगवणी पूव
पडािमिथलीन ३८.७ % सीएस १.५ ते १.७५ स ीय घटक ती हे र (२० ते २५ िमली ती
िलटर पाणी) या माणात फवारणी करावी.

Live Stock Specific Advisory:
Live

Stock(Varieties)
Live Stock Specific Advisory

GOAT

Vaccinate thegoat against FMD, HS, PPR and enterotoxaemia.Offer clean and cold
water (stored in earthen pot) to the animals. Keep the livestock under the shed to
protect from heat.

शे ांना पायखुरी/तोडंखुरी, घटसप आिण आं िवषार टाळ ाक रता पशुवै कीय
अिधका या ा स ाने लसीकरण करावे. जनावरांना  आिण थंड पा ाची सोय
करावी. जनावरांचे उ तेपासून संर ण कर ासाठी जनावरांना शेड िकंवा गो ात ठेवावे.

Others (Soil / Land Preparation) Specific Advisory:
Others (Soil /

Land
Preparation)

(Varieties)

Others (Soil / Land Preparation) Specific Advisory

GENERAL
ADVICE

At the time of purchasing seed, farmers are advised to check the detail on tag/label
such as, name of crop, crop kind, variety, physical and genetic purity percentage,
germination and inert matter percentage, net weight, lot and batch number, date of
testing and packing, maximum retail price, moisture percentage etc. Take the
original bill from the seller and ensure that the signature on bill of both seller and
seed purchasing farmers.

शेतकरी बांधवांनी िबयाणे खरेदी करताना टॅग/लेबल वरील संपूण मािहती जसे िक, िपकाचे
नाव, वाण/जात, उगवणश ी, भौितक व अनुवांिशक शु ता ट े वारी, िन ळ वजन,
िबयाणे चाचणी, तारीख, मिहना व वष, बीज ि येला वापरलेले रसायन, तसेच िव े ाचे नाव
व प ा इ ािद मािहती तपासून ावी. िबयाणे िव े ाकडून खरेदी केले ा िबया ाची
प ी पावती/िबल ावे, ावर िव े ता आिण खरेदी करणारे शेतकरी यांची ा री
अस ाची खा ी करावी.

PLANT
PROTECTION

Read the label carefully when buying and spraying herbicides. Do not spray
herbicides in cloudy and rainy weather. Pre-sowing herbicide apply, when there is no
wind and sufficient moisture in the soil, before germination of the seed. Use clean
water for spraying and avoid spraying after germination in hot sun.

तननाशकाची खरेदी आिण फवारणी करताना लेबल नीट वाचून ावे. ढगाळ हवामान व
पाऊस असताना तननाशकाची फवारणी क  नये. वारा नसताना व जिमनीत पुरेसा ओलावा
असताना उगवण पूव तननाशकाची फवारणी करावी. फवारणीक रता  पाणी वापरावे
तसेच कडक उ ात उगवण प ात फवारणी टाळावी.



Others (Soil /
Land

Preparation)
(Varieties)

Others (Soil / Land Preparation) Specific Advisory

GENERAL
ADVICE

Farmers should take care of thunder and lightning in the sky: If you are working in
the field, take shelter immediately near the field. After taking shelter in a safe place
in the field, keep dry wood, plastic, gonapath, dry mulch under the feet. Sit with both
feet together and both hands on your knees. Make sure that no part of your body
touches the ground except your feet. Individuals working in ponds, such as places
where there is moisture in the soil or water sources, should go to a safe and dry place
immediately. If there are tall trees nearby, take shelter at a distance twice the height
of that tree.

शेतकरी बांधवांनी मेघगजना आिण आकाशात िवजा चमकत असतांना ावयाची काळजी:
जर तु ी शेतात काम करीत असाल तर शेताजवळील ताबडतोब आ य ावा. शेतातील
सुरि त िठकाणाचा आसरा घेत ानंतर पायाखाली कोरडे लाकूड, ा क, गोणपाट,
कोरडा पालापाचोळा ठेवावा. तुमचे दो ी पाय एक  क न गुड ावर दो ी हात ठेवून
तळपायावर बसावे. तुम ा पाया ित र  शरीराचा अ  कुठलाही भाग जिमनीला श
होणार नाही याची काळजी ावी. जिमिनम े ओलावा असले ा िठकाणी िकंवा पा ा ा
ोताम े जसे िक, तलावात काम करणा या ीनंी ताबडतोब सुरि त आिण कोर ा

िठकाणी जावे. जवळपास उंच झाडे असतील तर ा झाडा ा उंचीपे ा दु ट उंची ा
अंतरावर आ य ावा.

GENERAL
ADVICE

Farmers should take care of thunder and lightning in the sky: A pucca house is the
safest place to avoid lightning. Farmers should plant trees as low as possible around
their houses and livestock sheds. Moist, swampy places and water sources (wells,
lakes, rivers, farm ponds etc.) should be avoided as much as possible. If traveling in
a four-wheeler, stop in the vehicle. Farmers should take care that they do not have
any metal tools. When working in the field, do not let more people work together at
the same time. Care should be taken to keep a distance of at least 15-20 feet between
two persons. Do not use an umbrella with a metal rod. Stay away from other electric
tools made by farmers as

शेतकरी बांधवांनी मेघगजना आिण आकाशात िवजा चमकत असतांना ावयाची काळजी:
िवजां ा बचावापासून प े  घर हे सवात सुरि त िठकाण आहे. शेतक यांनी आपले घर तसेच
जनावरांचा गो ा ा आजूबाजूला श तो कमी उंचीची झाडे लावावीत. ओलावा असलेले,
दलदलीचे िठकाण तथा पा ाचे ो  (िवहीर, तलाव, नदी, शेत तालाव ई.) पासून श तो दूर
राहावे. चारचाकी वाहनातून वास करीत अस ास वाहनातच थांबावे. शेतकरी बांधवांनी
ां ाजवळ धातूचे कुठलेही उपकरण नसावे याची द ता ावी. शेताम े काम करतांना

एकाच वेळी जा  ीनंी एक  काम क  नये. दोन ीम े िकमान १५-२० फूट अंतर
राहील याची काळजी ावी. धातूची दांडी असले ा छ ीचा वापर क  नका. शेतक यांनी
िवजेवर चालणारी तसेच धातू पासून बनले ा इतर कृषी अवजार


