
�ा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 : 29-10-2021

नागपूर(महारा�� ) म�े िभवापूर �ॉक करा साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2021-10-29 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी
८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2021-10-30 2021-10-31 2021-11-01 2021-11-02 2021-11-03

पज��मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 30.9 30.7 30.8 30.7 30.5

िकमान तापमान (अं.से) 14.1 14.5 15.5 15.2 15.4

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 56 55 56 64 68

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 48 50 52 55 58

वा�याचा वेग(िकमी/तास) 10.0 10.0 9.0 8.0 9.0

वा�याची िदशा(अंश) 20 39 5 39 62

मेघा�ादन (ऑ�ा) 2 4 3 2 5
 

हवामान सारांश / चेतावणी:
 
िभवापुर तालु�ाम�े, भारतीय हवामान िवभाग, �ादेिशक हवामान क� �, नागपूर �ा तालुकािनहाय मू� विध�त
अंदाजानुसार,पुढील पाच िदवस (३० ऑ�ोबर २०२१ ते ०३नो��बर २०२१) दर�ान आकाश िनर� ते आंिशक
ढगाळ राह�ाची तसेच हवामान कोरडे राह�ाची श�ता वत�िव�ात आली आहे.
 

कृिष स�ा:
 
पुढील पाच िदवस हवामान कोरडे राह�ाची श�ता अस�ाने प�रप� झाले�ा िपकाची काढणी, फळबागा,
भाजीपाला िपके आिण कपाशी आिण तूर तसेच इतर िपकाम�े फवारणी, आंतरमशागतीची कामे आिण उ�ा
िपकात खते दे�ाची कामे सु� ठेवावी. र�ी हंगामातील पेरणी कर�ापूव� िशफारशीत असले�ा स�ीय
घटकाची बीज �ि�या करावी. शेतकरी बांधवांनी रबी हंगामात �ावया�ा िपकाची पेरणी जमीन वाफसा
प�र��थतीम�े आ�ानंतर करावी.
 

संि�� संदेश स�ा:
 
सोयाबीनचे िबयाणे साठिवतांना �ात ओला�ाचे �माण ८ ट�े पे�ा जा� नसावे. १०० िकलो�ा पो�ाची ५ पे�ा
मोठी थ�ी लाऊ नये. िबया�ाची पो�ाची आदळ आपट क� नये.

िपक िनहाय स�ा:
 
िपक िपक िनहाय स�ा



िपक िपक िनहाय स�ा

ग�

ग� िपकासाठी म�म भारी, खोल व पा�ाचा उ�म िनचरा होणारी जमीन िनवडावी. ग� िपकासाठी
जमीन तयार करताना १५ ते २० स�मी खोल नांगरणी करावी. वखरा�ा २ ते ३ पा�ा देऊन जमीन
भुसभुशीत करावी. पूव��ा िपकाची धसकटे, काडी कचरा वेचून शेत �� करावे. ग� लागवड श�तो
समपातळीत असावे जेणेक�न पुढील ओलीत �व�थापन करता येईल आव�कता भास�ास जमीन
समपातळीत आण�ासाठी पाटा मारावा.कोरडवा� ग� िपकाची पेरणी ऑ�ोबर मिह�ा�ा दुस�या
पंधरव�ात करावी. कोरडवा� ग� पेरणीस �ती हे�री ७५ िकलो िबयाणे वापरावे. कोरडवा� ग�ाची
पेरणी जिमनीम�े पुरेसा ओलावा असतानाच करावी आिण पेरलेले िबयाणे ओला�ात पडेल याची पुरेशी
द�ता �ावी. कोरडवा� वेळेवर पेरणीसाठी दोन ओळीम�े २३ स�मी अंतर ठेवावे. ग� पेरणी वेळी ५ ते ६
स�मी पे�ा खोल पडणार नाही याची काळजी �ावी.कोरडवा� ग� पेरणीक�रता एकेडीड�ू २९९७- १६
(शरद), िपडीके�ी वाशीम (ड�ूएसएम- १४७२), एमएसीएस १९६७ आिण एनआय ५४३९. िपडीके�ी
वाशीम (ड�ूएसएम- १४७२) या वाणाची मया�िदत ओलीत उपल� प�र��थतीम�े िनवड करावी.
बागायती ग� वेळेवर पेरणीसाठी एकेडीड�ू १०७१ (पूणा�), एकेडीड�ू ३७२२ (िवमल), एचडी २१८९
आिण एचडी २३८० या वाणाची िनवड करावी. बागायती ग� उिशरा पेरणीसाठी िपडीके�ी सरदार
(एकेएड�ू ४२१०-६), एकेएड�ू ४६२७, एकेएड�ू- ३८१, एकेएड�ू १०७१ (पूणा�) आिण एचआय ९७७
या वाणाची िनवड करावी. ग� िबया�ास पेरणीपूव� थायरम िकंवा िवटावॅ� ७५ ट�े पा�ात
िमसळणारी भुकटी २.५ �ाम �ती िकलो �ाचबरोबर अ◌ॅणझोटोबॅ�र हे न� ��थरीकरण करणारे
जीवाणू संवध�न आिण �ुरद िवरघळिवणारे जीवाणू खत ��ेकी २५० �ाम �ती १० ते १२ िकलो
िबया�ास लावून बीज�ि�या करावी.

सोयाबीन

पुढील हंगामात सोयाबीन चे उ�ादन िबयाणे �णून वापरावयाचे अस�ास सोयाबीन ची मळणी करताना
मळणी यं�ाचा वेग ३५० ते ४०० आरपीएम एवढा ठेवावा जेणेक�न िबया�ाचे अंकुराचे नुकसान टाळता
येईल. सोयाबीनचे िबयाणे साठिवतांना �ात ओला�ाचे �माण ८ ट�े पे�ा जा� नसावे. १०० िकलो�ा
पो�ाची ५ पे�ा मोठी थ�ी लाऊ नये. िबया�ाची पो�ाची आदळ आपट क� नये.

कपाशी

कपाशी वेचणी �व�थापन: �ा भागात कापूस िपक िपकाची बोडें फुटून कापूस बाहेर पड�ा�ा
अव�थेत आहे तेथे तयार कापसाची वेचणी क�न कोर�ा आिण सुरि�त िठकाणी साठवणूक करावी.
शेतकरी बांधवांनी कपाशी�ा वेचनी�ा कामाला �ाधा� �ावे. वाणानुसार वेचणी केलेला कापूस
कोर�ा आिण सुरि�त िठकाणी साठवणूक करावा.कापूस वेचणी व साठवणुकीसाठी व पुढील
सं�मणाचे नुकसान टाळ�ासाठी �ा��क/गोणपाटा�ा िपशिवऐवजी कॉटन िपश�ाचा वापर करावा.
कपाशी अ��� �व�थापन: उिशरा लागवड केले�ा कपाशीम�े ला�ा िवकृती टाळ�ासाठी १ %
यु�रया व १ % मा�ेिशयाम स�ेट ची बोडें िवकिसत हो�ा�ा अव�थेत फवारणी करावी. कपाशी पाते,
फुल गळ व अित�र� वाढ �व�थापन: कपाशीम�े नैसिग�क पाते आिण फुल गळ टाळ�ासाठी अ�ा
– एनएए ४.५ एसएल ५ िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून �थािनक �� हवामान प�र��थती बघून
फवारणी करावी.तसेच कपाशी िपकाची अित�र� काियक वाढ रोख�ासाठी �ोरमेकवेट �ोराईड
५० एसएल १० िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून �थािनक �� हवामान प�र��थती बघून फवारणी
करावी. कपाशी गुलाबी बोडं अळी �व�थापन: गुलाबी बोडं अळी�ा �ादुभा�वाने आिथ�क नुकसान
पातळी (१० ट�े पे�ा जा� नुकसान) गाठली अस�ास �व�थापनासाठी �ोफेनोफोस ५० ईसी ३०
िमली िकंवा इंडो�ाकाब� १४.५ एससी ०७ िमली िकंवा इमामेकटीन बे�झोएट ५ एसजी ५ �ाम �ती १०
िलटर पा�ात िमसळून �� हवामान प�र��थती असतानाफवारणी करावी.

हरभरा

हरभरा िपकाचे पेरणीक�रता देशी वाण आिण िबयाणे दर- िहरवा चाफा (एकेजीएस- १), िवजय आिण
आयिसिस�ी- १० (५०-६० िकलो िबयाणे �ती हे�र), िपके�ी ह�रता (एकेजी- ९३०३- १२) आिण जाकी
९२१८ (७५- ८५ िकलो िबयाणे �ती हे�र िबयाणे), काबुली वाण आिण िबयाणे दर िपके�ी काबुली- २
आिण िपके�ी काबुली- ४ (११०- ११५ िकलो िबयाणे �ती हे�र), गुलाबी हरभरा वाण गुलक- १ (७५-८५
िबयाणे �ती हे�र) या �माणात १५ ऑ�ोबर ते १५- ३० नो��बर पय�त पेरणी करावी. िपके�ी कांचन
(एकेजी- १९०९) या वाणाची ५०-६० िकलो िबयाणे �ती हे�र या �माणात १५ ऑ�ोबर ते १५ नो��बर
पय�त करावी. हरभरा िबया�ास पेरणीपूव� �ती िकलो िबया�ास ५ �ाम ट� ायकोडमा� िकंवा २ �ाम
थायरम + २ �ाम काब��ािझम बीज�ि�या, यानंतर २५० �ाम रायझोिबयम (न� ��थरीकरण करणारे
िजवाणू) आिण २५० �ाम पी. एस. बी. (�ुरद िवरघळिवणारे िजवाणू) �ती १० िकलो िबया�ास गुळा�ा
थंड �ावणात िमसळून बीज �ि�या करावी. बीज �ि�या के�ानंतर तासभर सावलीत सुकवावे आिण
मग पेरणी करावी.



िपक िपक िनहाय स�ा

कपाशी

कपाशी रोग �व�थापन: 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 �थािनक ��
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�ानंतर आळवणी करावी. कपाशीची बा� बोडं सड टाळ�ासाठी
�ोपीकोनाझोल २५ ईसी १ िमली िकंवा �ोिपनेब ७५ ड�ूपी २.५ ते ३ �ाम �ती १ िलटर पा�ात िमसळून
फवारणी करावी. कपाशीवरील बुरशीज� पानावरील िठपके जसे िक, कोरायनी�ोरा/टाग��टेड
बुरशीज� िठपके िकंवा इतर बुरशीज� िठप�ांचे �व�थापनासाठी काब��ाझीम ५० ड�ूपी १० �ाम
िकंवा �ोपीकोनाझोल २५ ईसी १० िमली िकंवा �ोिपनेब ७० ड�ूपी २५ ते ३० �ाम िकंवा मेटीराम ५५ %
पायरा�ो�� ोिबन ५ % ड�ूजी २० �ाम िकंवा अझो���� ोबीन 18.२ % ड�ूड�ू +
डायफेनकोनाझोल ११.४ % ड�ूड�ू एससी १० िमली िकंवा ��ू�झापायरा�ाड १६७ g/L +
पायरा�ो�� ोिबन ३३३ g/L एससी ६ �ाम िकंवा �ेसो�झाम ४४.३ % एससी १० िमली �ती १० िलटर
पा�ात िमसळून �� हवामान प�र��थती असताना फवारणी करावी. कपाशीवरील दिहया रोगा�ा
�व�थापनासाठी अझो���� ोबीन 18.२ % ड�ूड�ू + डायफेनकोनाझोल ११.४ % ड�ूड�ू एससी
१० िमली िकंवा �ेसो�झाम ४४.३ % एससी १० िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून �� हवामान
प�र��थती असताना फवारणी करावी. कपाशी रस शोषक कीड �व�थापन: कपाशीम�े पाते, फुले
आिण सु�वाती�ा बोडें भर�ा�ा अव�थेम�े रस शोषक िकडीचें (फुलिकडे व तुडतुडे) िनरी�ण
करावे व आिथ�क नुकसान पातळी गाठली अस�ास थायमेथो�झाम २५ ड�ूजी २ �ाम िकंवा
िडनोटे�ुरोन २० एसजी ३ �ाम �ती १० िलटर िकंवा डायफे�ीयुरोन ५० ड�ूपी १२ �ाम �ती १० िलटर
पाणी (�ाप�ाक िकंवा चिलत फवारणी पंप) या �माणात �थािनक �� हवामान प�र��थती बघून
फवारणी करावी. जर फुलिक�ांचा (टीए��ी रोगाचा �सार कर�ास कारणीभूत) �मुख �ादुभा�व
अस�ास व आिथ�क नुकसान पातळी गाठली असला�स थायमेथो�झाम २५ ड�ूजी २ �ाम िकंवा
��नेटोरम ११.७ एससी ८.५ िमली िकंवा िडनोटे�ुरोन २० एसजी ३ �ाम �ती १० िलटर पा�ात िमसळून
�थािनक �� हवामान प�र��थती बघून फवारणी करावी.

लसून

लसून लागवडीसाठी नांगरणी व वखरणी क�न शेत सपाट व भुसभुशीत करावे. शेतात हे�री ५० तन
शेणखत व कंपो� खत िमसळावे. लागवडीक�रता सरी वरंबा प�तीचा अवलंब करावा. वरं�ाची लांबी
४ फूट व लांबी जिमनी�ा उताराला ६० ते ७० मीटर पय�त ठेवावी जेणेक�न िठंबक िसंचनाचे पाणी
�व�थापन यो� रीतीणे होईल. लागवड १० स�मी x १० स�मी अंतरावर टोकन प�तीने करावी. क�ा २ ते
३ स�मी पे�ा खोलवर लावू नये. पेरणीपूव� वा�ाम�े हे�री ६० ते ७० िकलो न�, ६० ते ७५ िकलो
�ुरद व ५० िकलो पालाश या �माणात खते िमसळावीत.

मोसबी

पाणी �व�थापनासाठी िठबक संचा�ा लॅटरल पसरवा आिण आंिबया आिण मृग बहारातील फळबागांना
पाणी �ावे, िठंबक संच उपल� नस�ास दुहेरी आळे िसंचन प�तीने पाणी �ावे. नागपुरी सं�ा आिण
मोसंबी फळबागा �ा झाडांना झाडा�ा वयानुसार पाणी �ावे यासाठी १ वष� वया�ा झाडांना ९ िलटर
पाणी �ती झाड �ती िदवस, ४ वषा��ा झाडांना ४० िलटर पाणी �ती झाड �ती िदवस, ८ वषा��ा झाडांना
१०५ िलटर पाणी �ती झाड �ती िदवस, तर ८ वषा��ा वरील झाडांना १३० िलटर पाणी �ती झाड �ती
िदवस �ावे. िल�ु�ा एक वष� वया�ा झाडांना ६ िलटर पाणी �ती झाड �ती िदवस, ४ वष� वया�ा
झाडांना १९ िलटर पाणी �ती झाड �ती िदवस, ८ वष� वया�ा झाडांना ५७ िलटर पाणी �ती झाड �ती
िदवसतर १० वष� व �ावरील झाडांना ९२ िलटर पाणी �ती झाड �ती िदवस �ावे.



िपक िपक िनहाय स�ा

मोसबी

नस�री धारकांनी रंगपूर िकंवा ज�ेरी िबयांची पेरणी �ा��क�ा ट� े म�े करावी.सं�ा आिण मोसंबी
िपकाम�े रस शोषणा�या पतंगाचा �ादुभा�व िदसून आ�ास पतंगांना आकिष�त क�न मार�ासाठी १०
मॅलेिथओन, १०० िमली सं�ा �ूस १०० �ाम गुळ ९०० िमली पा�ात िवषारी �ावण तयार क�न �ंद
िशशी म�े भरावे व �ती २५ झाड दोन िश�ा फळबागेत लटका�ा. 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. फळमाशी�ा �व�थापनासाठी िमिथल युजेनोल सापळे ६० िदवस फळ काढणी
पूव� �ती हे�र २० या �माणात लावावे. ३० िदवसा�ा अंतराने �ुर बदलावे. नागपुरी सं�ावर
फायटो�थोरा �ाऊन रॉट रोगा�ा �व�थापनासाठी �ादुभा�व �� फळबागांम�े फोसेटील
अ�ुिमिनअम िकंवा मेफेनो�झाम एमझेड- ६८ २.५ �ाम �ती िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.
तन �व�थापनासाठी वाफसा प�र��थती नघून आंतरमशागतीची कामे (डवरणी, िनंदनी, वखरणी)
करावी. आंिबया बहरा�ा फळबागेत काब��ाझीम ७५ % ड�ूपी या बुरशीनाशकाची १५ िदवसा�ा
अंतराने �� हवामान प�र��थती बघून १५ िदवसा�ा अंतराने फवारणी करावी.आंिबया बहार�ा फळ
गळ रोख�ासाठी सं�ा�ा झाडाला १.५ �ाम २-४ डी + १ ट�े यु�रया (१०० िलटर पा�ात १ िकलो
यु�रया) १०० िलटर पाणी िकंवा िग�ेरेिलक ऍिसड(जीए) १.५ �ाम �ती १०० िलटर पा�ात िमसळून ची
सं�ा�ा झाडाला फवारणी करावी. मृग बहरतील फळांचा आकार वाढ�ासाठी १ �ाम २-४ डी िकंवा
िज�ेिलक ऍिसड याची २ ट�े मोनोपोटाशीअम फॉ�ेट, डायअमोिनयम फॉ�ेट, पोटाशीअम नायट� ेट
आलटून-पालटून १५ िदवसा�ा अंतराने झाडावरील भार अंदाज घेऊन फवारणी करावी.

भात

धान काढणी व मळणी �व�थापन: लवकर प�रप� झाले�ा धान िपकातील लो�ामधील ९० ट�े
दाने प�रप� झा�ानंतर धानाची कापणी करावी तसेच कडबा पूण�पणे वाळ�ानंतर मळणी करावी. धान
तुडतुडे कीड �व�थापन: तुडतुडे िकडी�ा �व�थापनासाठी, अझाडीरे�ीन ०.१५ % (१५००
िप.िप.एम.) @ ३० िम.ली. िकंवा मेटारायिझयम अनीसोपली ही जैिवके २.५ िक.�ॅ. �ती हे�र िकंवा
इिमडा�ो�ीड १७.८ एस. एल. @२.२ िम.ली. िकंवा िफ�ोिनल ५ एस.सी. @ २० िम.ली. िकंवा
�ोनीकॅमीड ५० ड�ु.जी. @ ३.० �ॅम 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�झाकोनॅझोल ७५ ड�ु.जी.@१.३३ �ॅम �ती १० िलटर पा�ात िमसळून
फवारणी करावी. धान दाणे रंगहीनता �व�थापन: दाणे रंगहीनता �व�थापनासाठी, धान िपक फुलोरा
अव�थेत असतांना दुपार�ा वेळी खालील �माणे कोण�ाही एका बुरशीनाशकाची फवारणी करावी.
हे�झाकोनॅझोल ४ % + झायनेब ६८% ड�ू.पी. @ २० ते २५ �ॅम िकंवा टेबूकोनॅझोल ५०% +
ट� ाय�ो�झी�� ािबन २५% ड�ू.जी. @ ४ �ॅम �ित १० िलटर पा�ात िमसळून दुपारनंतर फवारणी
करावी. सव� फवारणीची कामे �� हवामान प�र��थती पा�न करावी.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा:
 
फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

कांदा
गादीवा�ावर कांदा िबयाणे हे�री ८ ते १० िकलो पेरावे.कांदा लागवडीसाठी पांढ�या कां�ा�ा जाती:
अकोला सफेद, फुले सफेद, यशोदा, भीमा �ेता आिण पुसा �ाईट राउंड व लाल कां�ा�ा जाती: पुसा
रेड, एन २-४-१, िनफाड-५३ आिण बसवंत ७८० या वाणाची िनवड करावी.

अळशी

बागायती जवस िपकाची (वाण- एनएल-९७ आिण िपके�ी एनएल- २६०) पेरणी नो��बर�ा पिह�ा
आठवडयापय�त करावी. पेरणीपूव� �ती िकलो िबया�ास काब��ाझीम २ �ाम िकंवा थायरम ३ �ाम
लाऊन बीज�ि�या करावी. �ानंतर ३ तासांनी अ◌ॅाझोटोबॅ�र २० �ाम व �ुरद िवरघळणारे जीवाणू
२० �ाम �ती िकलो िबयाणे या �माणात बीज �ि�या करावी.

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



पशुधन
िवषयक पशुधन िवषयक िनहाय स�ा

�ैस

जनावरांसाठी पोषक चारा उपल�तेसाठी लुसन� आिण बरसीम या चारा िपकाची लागवड
करावी.जनावरांचा गोठा हा ��, कोरडा व हवेशीर ठेवा. जंतनाशकाची मा�ा ३मिह�ां�ा आधी केली
नस�ास जनावरांना जंतनाशकाची मा�ा �ावी. गो�ाचे िनज�तुकीकरण २ ट�े फाम��िलन चे �ावण
तयार क�न करावी. जनावरांम�े अितसारआिण अपचन टाळ�ासाठी लहान आिण मो�ा जनावरांना
कोरडा चा�याचा आहारात समावेश करावा. चारा िपकासाठी िशफारस केलेली रासायिनक खतांची मा�ा
�ावी.

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

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स�ा

सामा� स�ा कांदा, लसून, मुळा, मेथी, पालक, �ावण घेवडा, बटाटा,गाजर, गवार, वाटणा इ�ादी भाजीपाला
िपकाची 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.


