
�ा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 : 21-09-2021

नागपूर(महारा�� ) म�े रामटेक �ॉक करा साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2021-09-21 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी
८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2021-09-22 2021-09-23 2021-09-24 2021-09-25 2021-09-26

पज��मान (िममी) 75.0 28.6 21.4 15.5 6.4

कमाल तापमान (अं.से) 25.4 25.2 25.7 26.3 26.6

िकमान तापमान (अं.से) 22.6 22.3 22.7 22.9 23.2

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 94 97 91 88 85

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 88 89 83 81 77

वा�याचा वेग(िकमी/तास) 5.0 7.0 6.0 6.0 5.0

वा�याची िदशा(अंश) 357 33 115 270 219

मेघा�ादन (ऑ�ा) 8 7 7 7 7
 

हवामान सारांश / चेतावणी:
 
रामटेक तालु�ाम�े, भारतीय हवामान िवभाग, �ादेिशक हवामान क� �, नागपूर �ा तालुकािनहाय मू� विध�त
अंदाजानुसार,पुढील पाच िदवस िदनांक २२ स��बर २०२१ ते २६ स��बर २०२१ दर�ान आकाश अंशतः  ढगाळ ते
पूण�तः  ढगाळ राह�ाची श�ता आिण िदनांक २३, २४, २५ आिण २६ स��बर २०२१ रोजी हलका ते म�म पाऊस,
िदनांक २२ स��बर २०२१ रोजी जोरदार पाऊस व मेघगज�नेसह िवजांचा कडकडाट, िदनांक २३ स��बर रोजी
मेघगज�नेसह िवजांचा कडकडाट हो�ाची अिधक श�ता वत�िव�ात वत�िव�ात आली आहे.
 

कृिष स�ा:
 
कपाशी, सोयाबीन, तूर, मुग व उडीद, भाजीपाला, पपई, केळी, सं�ा, मोसंबी, िलंबू �ा फळबागा आिण इतर
िपकाम�े पावसाचे पाणी साचले अस�ास त�ाळ िनचरा करावातसेच पुढील पावसाचा अंदाज ल�ात घेता
पावसाचे पाणी साचून राहणार नाही यासाठी खबरादारी�ा उपाययोजना करा�ा. प�रप� अव�थेतील काढणी
केले�ा उडीद व लवकर पेरणी केले�ा/प�रप� झाले�ा सोयाबीन िपकाची काढणी केलेली अस�ास कापणी
केलेले िपक शेतातील उंचव�ावर साठवावे आिण मळणी ची कामे श� नस�ास ताडप�ी�ा साहा�ाने झाकून
ठेवावे तसेच �थािनक हवा
 

संि�� संदेश स�ा:
 
शेतकरी, शेत मजूर यांनी नदी ना�ाव�न पाणी वाहत अस�ास र�ा ओलांडतांना घाई क� नये तसेच आपली
इतर जनावरे वाह�ा पा�ातून जाणार नाही याची द�ता �ावी.

िपक िनहाय स�ा:
 
िपक िपक िनहाय स�ा



िपक िपक िनहाय स�ा

उडीद

उडीद काढणी व मळणी �व�थापन: प�रप� अव�थेत असले�ा वेळेवर पेरणी केले�ा उडीद िपकाची
काढणी त�ाळ क�न �ावी तसेच कापणी केलेले िपक शेतातील उंचव�ावर साठवावे आिण मळणी
ची कामे श� नस�ास ताडप�ी�ा सहा�ाने झाकून ठेवावे.उडीद िपका�ा शेताम�े पावसाचे पाणी
साचले अस�ास त�ाळ अित�र� पा�ाचा िनचरा करावा.

कपाशी

कपाशी रोग �व�थापन: कपाशी�ा शेताम�े पावसाचे पाणी साचले अस�ास अित�र� पा�ाचा
ता�ाळ िनचरा करावा. खबरदारीचा उपाय �णून कपाशीतील आंत�रक बोडं सड रोगा�ा
�व�थापनासाठी सु�वाती�ा बोडें िवकिसत हो�ा�ा अव�थेम�े कॉपर ऑ�ी�ोराइड ५०%
ड�ु.पी. (२५ �ॅम)+ �� े�ोसाय�ीन (१ �ॅम) यांचे िम�ण �ित १० िलटर पा�ात िमसळून स�ा�ा
पावसा�ा उघिडपीनंतर �� हवामान प�र��थती बघून फवारणी करावी. कपाशीम�े आक��क मर
रोगाची ल�णे िदसून आ�ास �ादुभा�व �� शेताम�े �व�थापनासाठी काब��ािझम ५० % ड�ूपी.
२० �ाम + १०० �ाम यु�रया �ती १० िलटर पाणी िपकाला वाफसा आ�ानंतरआळवणी करावी.

तूर तुरी�ा शेताम�े पावसाचे पाणी साचले अस�ास अित�र� पा�ाचा ता�ाळ िनचरा करावा.

मोसबी

सं�ा मोसंबी�ा पावसा�ातील फळ गळ �व�थापनासाठी उपाययोजना: सं�ा व मोसंबी फळबागेम�े
पावसाचे पाणी साच�ास त�ाळ अित�र� पा�ाचा िनचरा करावा.झाडावरील पानसोट काढून
टाकावेत. बाग तण िवरिहत ठेवावी. स��बर मिह�ा�ा पिह�ा आठव�ात पावसा�ा उघिडपीनंतर
िजबरेिलक आ� १.५ �ाम + कॅ��शअम नायट� ेट १.५ िकलो १०० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी
के�ानंतर पंधरा िदवसांनी २-४-डी िकंवा एनएए १.५ �ाम + मोनोपोटािशयम फॉ�ेट (०: ५२: ३४) १.५
िकलो १०० िलटर पा�ात िमसळून स��बर मिह�ा�ा ितस�या आठव�ात फवारणी करावी. वाढ
होणा�या आंिबया बहरा�ा सं�ा मोसंबी फळ झाडांसाठी ��ेक झाडाला ५० �ाम फेरस स�ेट
(FeSO4) + ५० �ाम िझंक स�ेट (ZnSO4) व ५ िकली चांगले कुजलेले शेणखत िकंवा गांडूळ खत

सोयाबीन

सोयाबीन काढणी व मळणी �व�थापन:सोयाबीन �ा शेताम�े पावसाचे पाणी साचले अस�ास
अित�र� पा�ाचा ता�ाळ िनचरा करावा. �ा शेतकरी बांधवांनी लवकर प�रप� होणारे वाण जसे िक,
जेएस- ९५-६०, जेस- २०-३४, जेएस- ९३०५, एनआरसी- १३०,एनआरसी- १३८ इ�ादी यांची लागवड
केली अस�ास प�रप� अव�थेत असले�ा िपकाची ता�ाळ �थािनक हवामानाचा अंदाज घेऊन
काढणी करावी व काढणी केलेले िपकशेतातील उंचव�ावर साठवावे आिण मळणी ची कामे श�
नस�ास ताडप�ी�ा साहा�ाने झाकून ठेवावे. दाने भर�ा�ा अव�थेम�े सतत�ा पावसामुळे
सोयाबीन �ा गुणव�ेची हानी होऊ शकते तसेच प�रप� श�गा मधील दा�ास अंकुर येऊ शकतात
�ामुळे (प�रप� अव�था येताच) पावसाची उघडीप पा�न त�ाळ काढणी क�न �ावी. सोयाबीन चे
कापणी केलेले िप

भात

धान करपा रोग �व�थापन: करपा रोगा�ा �व�थापनासाठी 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 �� हवामान प�र��थती असताना फवारणी करावी. धान कडा करपा रोग
�व�थापन: कडाकरपा रोगा�ा �व�थापनासाठी �� े�ोसाय�ीन @ १ ते १.५ �ॅम �ती १० िलटर
पा�ात िमसळून फवारणी करावी. धान पण�कोष करपा रोग �व�थापन:पण�कोष करपा
रोगा�ा�व�थापनासाठी टेबूकोनॅझोल २५.९ ई.सी. @ १५ िम.ली. िकंवा �ोिपकोनॅझोल २५ ई.सी. @ १०
िम.ली. िकंवा हे�झाकोनॅझोल ५ ई.सी. @ २० िम.ली. �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.
धान पण�कोष कुज�ा रोग �व�थापन: पण�कोष कुज�ा रोग �व�थापनासाठी, हे�झाक

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

बकरा
िकंवा
बकरी

शे�ांम�े पावसा�ात िवशेषतः  पोटात जंतूची व परजीवीची सं�ा वाढते. �ासाठी उपाय �णून पशु
वै�का�ा स�ानुसार शे�ांना ज�ानाशाकाची मा� दे�ात यावी.

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

िचकन कोबं�ांम�े रोग �ितकारक श�ी वाढिव�ासाठी तुळशी�ा पानाची भुकटी दोन �ाम �ती
िदवस या �माणे १५ िदवस �ावी.

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



 
इतर

(माती /
जमीन
तयार
करणे)

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स�ा

सामा�
स�ा

शेतकरी बांधवांनी मेघगज�ना 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 पाला-पाचोळा 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. िवजां�ा बचावापासून प�े घर हे सवा�त सुरि�त िठकाण

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.


