
�ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

क� �ीय कापूस संशोधन सं�था
नागपूर

हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 25-09-2020

नागपूर(महारा�� ) साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2020-09-25 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2020-09-26 2020-09-27 2020-09-28 2020-09-29 2020-09-30

पज��मान (िममी) 3.0 2.0 2.0 1.0 3.0

कमाल तापमान (अं.से) 32.0 32.0 32.0 32.0 33.0

िकमान तापमान (अं.से) 24.0 23.0 23.0 22.0 22.0

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 87 87 87 79 81

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 56 56 54 53 56

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

वा�याची िदशा(अंश) 283 251 300 270 292

मेघा�ादन (ऑ�ा) 3 3 2 3 3

हवामान सारांश / चेतावणी :

नागपूर िज��ाम�े, �ादेिशक हवामान क� � नागपूर �ा अंदाजानुसार, पुढील पाच िदवस हवामान आंिशक ढगाळ
ते अंशतः  ढगाळ राहील. पुढील पाच िदवस काही िठकाणी हलका ते म�म पाऊस तसेच िदनांक २५ स��बर रोजी
तुरळक िठकाणी मेघगज�नेसह िवजांचा कडकडाट हो�ाची श�ता वत�िव�ात आली आहे.

कृिष स�ा:

शेतकरी बांधवांनी प�रप� झाले�ा िपकाची काढणी & मळणी, आंतरमशागतीची कामे, िकटक नाशक आिण
बुरशीनाशकाची फवारणी तसेच उ�ा िपकात खते दे�ाची कामे कोर�ा आिण उघडीचा िदवस पा�नच करावी.
काढणी केले�ा िपकाची कोर�ा िठकाणी साठवणूक करावी. शेतात पाणी साचले अित�र� पा�ाचा िनचरा
करावा.

संि�� संदेश स�ा :

िदनांक २५ स��बर रोजी तुरळक िठकाणी मेघगज�नेसह िवजांचा कडकडाट हो�ाची श�ता अस�ाने �तः ची
तसेच जनावरांची काळजी �ावी.

िपक िनहाय स�ा :

िपक िपक िनहाय स�ा

कॉटन

कपाशीम�े पाते आिण फुल गळ िदसून आ�ास अ�ा एनएए ४.५ ट�े एसएल ४ िमली �ती १०
िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. �ाचबरोबर कपाशीम�े अित�र� शाखीय/काियक वाढ
रोख�ासाठी आिण पाते/फुले धर�ा�ा वाढीसाठी �ोरमे�ेट �ोराइड ५० ट�े एसएल @ १-२
िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. शेतात साचले�ा अित�र� पा�ाचा ��रत
िनचरा करावा.



िपक िपक िनहाय स�ा

कॉटन

कपाशीवरील मायरोथेिशयम बुरशीज� िठपके/द�ा/कोरीिन�ोरा बुरशीज� िठपके/ पानावरील िठपके,
अँ�ॅकनोज आिण बा� बोडंसड या बुरशीज� रोगां�ा �व�थापनासाठी काब��ाझीम ५० ड�ूपी २०
�ाम िकंवा �ेसो�झीम- िमिथल ४४.३ एससी १० िमली िकंवामेिटराम ५५ % + पायरा�ो�� ॉिबन ५ %
ड�ूजी @ २० �ॅम १० िकंवा �ोिपकोनाझोल २५ % ईसी @ १० िमली िकंवा �ोिपनेब ७० % ड�ूपी @
२५-३० �ॅम िकंवा आझो�ी�� ोिबन १८.२ % ww + डायफेनकोनाझोल ११.४ % ww एससी १० िमली
िकंवा �ू�ापायरो�ाड १६७ g/l +पायरा�ो�� ॉिबन ३३३ g/lएससी ६ �ाम १० िलटर पा�ात िमसळून
उघाडीचा िदवस पा�न फवारणी करावी.

कॉटन

स� ��थतीत ढगाळ आिण पावसा�ा हवामानामुळे जर रसशोषक िकडीने आिथ�क नुकसान पातळी
गाठली अस�ास �ोिन�ािमड ५० ड�ूजी. ४ �ाम िकंवा डीनोटे�ुरान २० % एसजी. ३ �ाम �ती १०
िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.गुलाबी बोडं अळी�ा िनरी�णासाठी �ती एकर दोन फेरोमोन
सापळे लावावेत. �ादुभा�व �� डोमकळी काढून न� करा�ा. स���थतीतील ढगाळ वातावरणामुळे
गुलाबी बोडं अळीने आिथ�क नुकसान पातळी गाठ�ास (१० % नुकसान) �ोफेनोफॉस ५० % ईसी २०
िमली िकंवा थायोडीकाब� ७५ ड�ू.पी. २० �ाम �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. शेतात
साचले�ा अित�र� पा�ाचा ��रत िनचरा करावा.

भुईमूग

स� ��थतीत ढगाळ आिण पावसा�ा हवामानामुळे भुईमुग िपकावरील तांबेरा आिण िट�ा या रोगाचा
�ादुभा�व िदसून आ�ास िनयं�णाक�रता टेबूकोनाझोल २५ ट�े ड�ू. जी. ५०० ते ७५० �ाम �ती
हे�री ५०० िलटर पा�ात िमसळून (१० ते १५ �ाम �ती १० िलटर पाणी) फवारणी करावी. भुईमुग
िपकातील फूलिकडे आिण तुडतुडे िकडी�ा
�भावी�व�थापनासाठीआिथ�कनुकसानीचीसंकेतपातळी(५फुलिकडे�ितश�डा आिण १५ ते २० �ती
झाड)गाठ�ावर��नालफॉस२५ट�े�वाही१४००िमली�ितहे�री५००िलटर (२८मी.ली./१०िलटरपाणी)
पा�ातिमसळूनफवारणीकरावी.

सोयाबीन
सोयाबीन िपकाचे लवकर प�रप� होणारे वाण (जेएस- ३३५, जेएस- २०-३४, जेएस- ९३०५) काढणीला
आले अस�ास श�गा फुट�ा अगोदर �थािनक वातावरण बघून िपका सो�गुन �ावे तसेच सुरि�त
िठकाणी साठवणूक करावी. शेतात साचले�ा अित�र� पा�ाचा ��रत िनचरा करावा.

सोयाबीन

स� प�र��थतीतील ढगाळ वातावरणामुळे अ��ा�ोज आिण रायझो�ोिनया ए�रअल �ाईट (पाने आिण
श�गावरील करपा- बुरशीज� रोग) रोगाचा �ादुभा�व िदसून आ�ास �व�थापनासाठी टेबुकोनाझोल
(६२५ िमली �ती हे�र) िकंवा टेबुकोनाझोल + स�र (१ िकलो �ती हे�र) िकंवा पायरा�ो�� ोबीन २०
ड�ूजी (५०० �ाम �ती हे�र) िकंवा हे�झाकोनाझोल ५ % ईसी (८०० िमली �ती हे�र) ५०० ते ७५०
िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

तांदूळ
स� प�र��थतीतील ढगाळ वातावरणामुळे धान िपकात करपा रोगाचा �ादुभा�व िदसून आ�ास
�व�थापनासाठी हे�झाकोनॅझोल ५ ट�े ई.सी. @ २० िम.ली. िकंवा आयसो�ोिथलेन ४० ट�े ई.सी. @
१५ िम.ली. िकंवा टेबूकोनॅझोल २५.९ ई.सी. @ १५ िमली�ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

तांदूळ

कडाकरपा रोगा�ा �व�थापनासाठी कॉपर हैड� ॉकसाईड ५३.८ % ट�े डी एफ @ ३० �ॅम +
�� े�ोसाय�ीन @ १ ते १.५ �ॅम �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. पण�कोष करपा
रोगा�ा �व�थापनासाठी टेबूकोनॅझोल २५.९ ई.सी. @ १५िम.ली. िकंवा �ोिपकोनॅझोल २५ ई.सी. @
१०िम.ली. िकंवाहे�झाकोनॅझोल ५ ई.सी. @ २० िम.ली. �ती १०िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी

तांदूळ

खोडिकडावगादमाशी:- काब��ुरॉन३ % दानेदारिकंवािफ�ोिनल०.३ट�ेदानेदार@
२५िकलो�ॅमिकंवाफोरेट१०% दानेदार१०िकलो�ॅम�तीहे�रीबांधीम�े७ते१०सेमी. पाणी,
असतांनावापरावे. बांधीमधीलपाणी४ते५िदवसबांधीबाहेरकाढूनये.
आव�कतेनुसारहीिकटकनाशके३०िदवसांनीपरतवापरावीत.

िपगॉन
पीईए
(रेड �ॅम
/ अहर)

सतत�ा ढगाळ वातावरणामुळे तूर िपकाम�े आक��क मर रोग िदसून आ�ास �व�थापनाक�रता
झाडा�ा मुळाजवळ कॉपर ओ�ी�ोराईड ५० ड�ूपी २५ �ाम िकंवा कॅपटन ७५ ड�ूपी २० �ाम
�ती १० िलटर पा�ात िमसळून आळवणी करावी. फायटो�थोरा खोडावरील करपा रोगा�ा
�व�थापनाक�रता फोसेितल एएल ८० ट�े २५ �ाम १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

टोमॅटो

स� ��थतीत ढगाळ आिण पावसा�ा हवामानामुळे टोमॅटो िपकाम�े करपा रोगाचा �ादुभा�व िदसून
अस�ास िनयं�णासाठी मॅनकोझेब ७५ ड�ूपी. २५ �ाम िकंवा कॉपर ऑ���ोराईड ५० ड�ूपी. २५
�ाम, १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. फुलिकडे आिण पांढ�या माशी�ा िनयं�णासाठी
थायमेथो�झाम २५ ट�े िव�ा� दाणेदार ४ �ाम िकंवा डायमेथोएट ३० ट�े �वाही १० िमली �ती १०
िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. फळ पोखरणा�या अळी�ा िनयं�णासाठी ��नालफॉस २५
ट�े �वाही २० िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा :



फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

िचली िमरची िपकाम�े श�डेमर व फळसड रोगा�ा �व�थापनाक�रता डायफेनकोनाझोल २५ इसी ५ िमली
िकंवा अझो��ोिबन २३ ट�े एस सी १० िमली १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

ऑर�ज

नागपुरी सं�ावर फायटो�थोरा �ाऊन रॉट रोगाचा �ादुभा�व िदसून आला अस�ाने �ादुभा�व ��
फळबागांम�े फोसेटील अ�ुिमिनअम िकंवा मेफेनो�झाम २.५ �ाम �ती िलटर पा�ात िमसळून
फवारणी करावी. आंिबया बहार�ा फळ गळ रोख�ासाठी सं�ा�ा झाडाला १.५ ते २ �ॅम २-४ डी
िकंवा िग�ेरेिलक ऍिसड(जीए)ची सं�ा�ा झाडाला फवारणी करावी. १०० िलटर पा�ात १ िकलो
यु�रयासह 100 �ॅम काब��ािझम ५० % ड�ू. पी. ची फवारणी करावी तसेच फळ गळ कायम
रािह�ास पु�ा 15 िदवसांनी दुसरी फवारणी करावी.

ऑर�ज

रस शोषणा�या पतंगाचा �ादुभा�व िदसून आ�ास पतंगांना आकिष�त क�न मार�ासाठी २०
�ाममॅलेिथओन िकंवा ५० िमली डायझीओन २ िलटर पा�ात २०० �ाम गुळ िकंवा २०० िमली फळांचा
रस िमसळून िवषारी �ावण तयार क�न एखा�ा �ा��क ट� े म�े ठेऊन यावर �काशाचा सापळा
लाऊन बिगचात ठेवावे. गळले�ा फळांना एक� क�न मातीत दाबून न� करावे. �ाचबरोबर कडू
िलंबाची ओिल पाने व गोव�या याचा बगीचा म�े सं�ाकाळी ६ ते १० पय�त धूर करावा.

वांगी

स� ��थतीत ढगाळ आिण पावसा�ा हवामानामुळे वांगी िपकावर मावा, तुडतुडे, पांढरी माशी व
कोळी िकडी�ा �ादुभा�व िदसून आ�ास िनयं�णासाठी रोप लावणीनंतर २ आठव�ांनी डायमेथोएट
३० ट�े �वाही १० िमली िकंवा ��नालफॉस २५ ट�े �वाही २० िमली िकंवा थायोमेटोन २५ ट�े
�वाही १० िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. श�डे आिण फळे पोखरणा�या
अळी�ा िनयं�णासाठी सायपरमे�ीन २५ ट�े �वाही ३० िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून
फवारणी करावी.

पशुधन िवषयक िनहाय स�ा :

पशुधन
िवषयक पशुधन िवषयक िनहाय स�ा

गाय

ल�ी �ीन रोग �व�थापनासाठी रोगबाधीत पशुधन िनरोगी पशुधनापासून िवलगीकरण करावे अथवा
�ांना एकि�त चरावयास सोडू नये. रोगबाधीत पशुधनाची ने-आण बंद करावी. तसेच साथी�ा काळात
गावातुन/प�रसरातुन गोठयास भेट देणा-यांची सं�ा मया�दीत करावी. बाधीत पशुधनाची शु�ृषा करणा-या
पशुवैदयक डॉ�रांनी िविश� पोषाख प�रधान करावा. शु�ृषा के�ानंतर हात अ�ोहोल िम�ीत
सॅिनटायझरने धुवून टाकावेत. तसेच पाद�ाने व पोषाख, गरम पा�ाने िनज�तुक क�न �ावा. बाधीत
पशुधना�ा संपका�म�े आलेले वाहन व प�रसर तसेच इतर सािह� िनज�तुक करावे. रोग िनयं�णासाठी
र�िपपासू चावणा-या िकटकवग�य माशा, डास, गोचीड यांचे िनमु�लन करावे. पशुधन व प�रसरावरती
रासायिनक/ वन�तीज� िकटकनाशकांची फवारणी करावी.

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

इतर (माती / जमीन
तयार करणे)

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स�ा

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


