
�ा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 : 03-12-2021

नागपूर(महारा�� ) म�े िभवापूर �ॉक करा साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2021-12-03 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी
८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2021-12-04 2021-12-05 2021-12-06 2021-12-07 2021-12-08

पज��मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 30.6 31.1 30.9 30.6 30.4

िकमान तापमान (अं.से) 17.0 16.1 16.9 16.6 15.4

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 50 79 89 57 51

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 28 28 34 42 30

वा�याचा वेग(िकमी/तास) 10.0 8.0 8.0 11.0 12.0

वा�याची िदशा(अंश) 45 58 45 19 34

मेघा�ादन (ऑ�ा) 6 6 2 1 1
 

हवामान सारांश / चेतावणी:
 
िभवापुर तालु�ाम�े, भारतीय हवामान िवभाग, �ादेिशक हवामान क� �, नागपूर �ा तालुकािनहाय मू� विध�त
अंदाजानुसार,पुढील पाच िदवस (०४ िडस�बर २०२१ ते ०८ िडस�बर २०२१)दर�ान आकाश आंिशक ढगाळ
राह�ाची व हवामान कोरडे राह�ाची श�ता वत�िव�ात आली आहे.
 

कृिष स�ा:
 
पुढील पाच िदवस कोर�ा हवामानाचा अंदाज ल�ात घेता प�रप� अव�थेतील धान िपकाची कापणी व मळणीची
कामे सु� ठेवावी तसेच कापूस वेचनीचे कामे सु� ठेवावी. हंगामी िपके, फळबागा, भाजीपालािपकाम�े
आंतरमशागतीची कामे (डवरणी, खुरपणी इ�ादी.), कीड व रोग �व�थापनासाठी कृषी रसायनांची फवारणीची व
उ�ा िपकाम�े खते दे�ाची कामे सु� ठेवावीत.ग� िपकास पेरणीनंतर १८ ते २० िदवसानंतर मुकुट मुळे
फुट�ा�ा अव�थेत पिहले पाणी �ावे. या अव�थेत पा�ाचा ताण बस�ास ३३ ट�े पय�त उ�ादनात घट येऊ
शकते.
 

संि�� संदेश स�ा:
 
हंगामी िपके, फळबागा, भाजीपाला िपकाम�े आंतरमशागतीची कामे (डवरणी, खुरपणी इ�ादी.), कीड व रोग
�व�थापनासाठी कृषी रसायनांची फवारणीची व उ�ा िपकाम�े खते दे�ाची कामे सु� ठेवावीत.

िपक िनहाय स�ा:
 
िपक िपक िनहाय स�ा



िपक िपक िनहाय स�ा

ग�

ग� िपकास पेरणीनंतर १८ ते २० िदवसानंतर मुकुट मुळे फुट�ा�ा अव�थेत पिहले पाणी �ावे. या
अव�थेत पा�ाचा ताण बस�ास ३३ ट�े पय�त उ�ादनात घट येऊ शकते. बागायती उिशरा ग�
पेरणीसाठी �ती हे�री १५० िकलो िबयाणे पेरणीसाठी वापरावे. ग� िपका�ा एचडी २१८९ िकंवा पूणा�
यासार�ा जाड दा�ां�ा वाणांसाठी िबयाणे दर �ती हे�री १२५ िकलो वापरावे. बागायती उिशरा
पेरणीसाठी ८० िकलो न�, ४० िकलो �ुरद व ४० िकलो पालाश या �माणात रासायिनक खतांची मा�ा
�ावी. बागायती वेळेवर आिण उिशरा या दो�ी पेरणीसाठी न�ाची अध� मा�ा तसेच संपूण� �ुरद आिण
पालाश पेरणी�ा वेळी �ावे व उरलेली न�ाची अध� मा�ा पिह�ा पा�ाचे पाळी�ा वेळी (१८ ते २०
िदवसानंतर) �ावी.

हरभरा
पुढील पाच िदवस कोर�ा हवामानाचा अंदाज ल�ात घेता वाफसा अव�थेत हरभरा िपक२० ते ३०
िदवसा�ा अव�थेत असताना पाणी व अ���ासाठी िपकाची तनासोबत �धा� टाळ�ासाठी दोन वेळा
खुरपणी व कोळपणी करावी.

तूर

तूर िपकाला क�ा आिण फुले लागताच कीड �व�थापनासाठी �ितबंधा�क उपाय �णून ५ ट�े
िनंबोळी अक�  अ◌ॅाझाडीरा��न ३०० पीपीएम ५० िमली अिधक १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी
करावी. तूर िपकाम�े लहान अव�थेतील श�गा पोखरणा�या अळीचा �ादुभा�व िपक कळी आिण फुलोरा
अव�थेत आ�ास आिण िकडीने आिथ�क नुकसान पातळी गाठ�ास (१० ते २० अ�ा �ती १० झाडे)
इमामे�ीन बे�झोएंट ५ एसजी ३ �ाम िकंवा �ोरानट� ॅ िनिल�ोल १८.५ ट�े एससी. २.५ िमली �ती १०
िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. तसेच पाने खाणा�या अळी�ा िनरी�णासाठी हे�री ५ फेरोमेन
सापळे ५० मी. अंतरावर लावावे.

कपाशी

पुढील पाच िदवस कोर�ा हवामानाचा अंदाज ल�ात घेता �ा भागात कापूस िपक िपकाची बोडें फुटून
कापूस बाहेर पड�ा�ा अव�थेत आहे तेथे 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. 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. 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.

कपाशी

पुढील पाच िदवस कोर�ा हवामानाचा अंदाज ल�ात घेता,कपाशीवरील दिहया रोगाचा व
बुरशीज�िठप�ां�ा �व�थापनासाठी (अझोझाय�� ॉबीन १८.२% ड�ू/ड�ू+डायफेनोकोनाझोल
११.४%ड�ू/ड�ू एस.सी.) १० िमली िकंवा �ेसॉ��म-िमिथल ४४.३% एस.सी. १० िमली �ित १०िलटर
पा�ात िमसळून फवारणी करावी. आव�कतेनुसार १५ िदवसां�ा अंतराने दुसरी फवारणीकरावी. �ा
शेतात कपाशीचे पीक संपु�ात आले असेल तेथील िपकांचे रोग�� अवशेष वसडलेली बोडें गोळा क�न
न� करावेत. कपाशीमधील आंत�रक बोडं सड व पानावरील जीवाणूज� करपा रोगा�ा �व�थापनासाठी
कॉपर ऑ���ोराईड ५० ड�ूपी + �� े�ोसाय�ीन १ �ाम �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी
करावी. कपाशीमधील प�रप� अव�थेत असलेली बा� बोडं सड व मायरोथेिशयम, कोरायिन�ोरा
पानावरील बुरशीज� िठपके व इतर बुरशीज� िठपके रोगाचे �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 ��ू�झापायरा�ाड १६७ g/L +
पायरा�ो�� ोिबन ३३३ g/L एससी ६ �ाम �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

भात

हवामानाचा अंदाज ल�ात घेता कापणी झालेले धान पीक सुरि�त करावे िकंवा �थािनक हवामानाचा
अंदाज घेऊनच पुढील शेतीची कामे कारावीत. धान िबजो�ादण घे�ा�या शेतक�यांनी धान िबया�ाची
मळणी यं�ाणे कारायची अस�ास मळणी यं� �� क�नच मळणी करावी. जे शेतकरी क�ाइन
हाव��रने धान िपकाची कापणी करतात �ांनी धान पीक कापणी झा�ानंतर २ ते ३ िदवस उ�ात
वाळवावे. खरीप िपकाची कापणी व मळणी झा�ानंतर रबी िपकां�ा पेरणी साठी जमीनीची खोल (१५ ते
२० स�.िम.) नांगरणी व २ ते ३ वेळेस वखरणी क�न जमीन सपाटीकरण करावे व �ती हे�री २५ ते ३०
बैलगा�ा चांगले कुजलेले शेणखत टाकावे िकंवा शु� मशागत तं��ानाने पेरणी करावी. धान िपकाची
कापणी ही जमीनीलगत करावी जेणेक�न खोडिकडीची सु�ाव�था न� होऊन उ�ाळी धान िपकात या
िकडीचा �ादुभा�व कमी होइल.



िपक िपक िनहाय स�ा

मोसबी

आंिबया बहारातील फळांची काढणी श�तो िडस�बर मिह�ा�ा पिह�ा आठव�ापय�त उरकून �ावी
तसेच झाडांचे पाणी थांबवून पा�ाचा ताण �ावा. चांग�ा �कारे ताण दे�ासाठी सायकोसील २ िमली �ती
िलटर पा�ात िमसळून िडस�बर�ा शेवट�ा आठव�ात फवारणी करावी. आंिबया बहराचे फळ तोडणी
झा�ानंतर वाळले�ा फां�ा व सुकलेली साल काढावी व लगेच काब��ाझीम १ �ाम �ती १ िलटर पा�ात
िमसळून फवारणी करावी. रोपवािटका धारकांनी बडीगं सु� करावे. सं�ा िपका�ा मृग बहारातील
फळबागेतील झाडासाठी िठबक िसंचन चालू ठेवावे. िठबक िसंचनाने ६ वषा��ा झाडांक�रता �ती झाड
�ती िदवस ४१ िलटर पाणी �ावे, ८ वष� वया�ा झाडांक�रता �ती झाड �ती िदवस ६५ िलटर पाणी, १० वष�
िकंवा �ापे�ा जा� वया�ा झाडास �ती झाड �ती िदवस ८२ िलटर पाणी �ावे. मृग बहार िपकासाठी
िठबक िसंचन सु� ठेवावा. कोळी िकडीचा �ादुभा�व �ाम�े िहर�ा फळांवर तांबूस रंगाचे च�े िदसतात
जे हळू हळू काळे िदसतात. �ाला �थािनक भाषेत शेतकरी ला�ा �णतात. कोळी िकडी�ा
�व�थापनासाठी डायकोफॉल १.५ िमली िकंवा इिथऑन २ िमली िकंवा पा�त िवरघळणारे गंधक ३ �ाम
�ती १ िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. आव�कता भास�ास १५ िदवसा�ा अंतराने फवारणी
करावी. सं�ा िपका�ा झाडावर (िवशेषत: रोपवािटकांम�े असलेली झाडे) पाने गंुडाळणा�या अळी�ा
�व�थापनासाठी, �ादुभा�व �� पाने काढून टाकावी तसेच थायिमथो�झाम ०.३ �ॅम िकंवा ईिमडा�ोि�ड
०.५ िमली िकंवा ��नालफॉस २.० िमली िकंवा डायमेथोएट २ िमली �ती िलटर पा�ात िमसळून फवारणी
करावी. वरीलपैकी कोण�ाही कीटकनाशकासह दुसरी फवारणी 15 िदवसानंतर अिधक चांग�ा
प�रणामासाठी �ावी. झाडा�ा बंु�ामधून फायटो�थोरा (िडं�ाचा �ाव) रोगाचा �ादुभा�व िदसून आ�ास
िडंकाचा �ाव ती�ण चाकू�ा सहा�ाने खरडून �ा िठकाणी मेफेनो�झाम एमझेड- ६८ िकंवा फोसेटील
आ�ाची पे� लावावी.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा:
 
फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

टोमॅटो

खबरदारीचा उपाय �णून टोमॅटो�ा लवकर येणा�या करपा रोगा�ा �व�थापनासाठी कॉपर
ऑ���ोराईड (३.० �ॅम/िल) िकंवा कॉपर हायड� ॉ�ाईड (२.० �ॅम/िल.) लागवडी�ा एक िकंवा दोन
िदवस आधी फवारणी करावी. मागील आठव�ातील ढगाळ हवामानामुळे लवकर येणा�या करपा
रोगाचा �ादुभा�व िदसून आ�ास रोगा�ा �व�थापनासाठी कॉपर ऑ���ोराईड (३.० �ाम �ती
िलटर पाणी) िकंवा मॅ�ोझेब (२.०�ाम �ती िलटर पाणी) िकंवा �ोरोथॅलोिनल (२.०�ाम �ती िलटर
पाणी) िकंवा �ोिपनेब (२.० �ाम �ती िलटर पाणी) िकंवा मेटीराम (२.० �ाम �ती िलटर पाणी) िकंवा
पायरा�ो�� ोिबन + मेटीराम (२.०�ाम �ती िलटर पाणी) िकंवाटेबुकोनाझोल 50% +
ट� ाय�ॉ���� ोिबन 25 % w/w (०.६ िमली �ती िलटर पाणी)या �माणात१० ते १५ िदवसा�ा अंतराने
िकंवा मु� शेताम�े आव�कतेनुसार फवारणी करावी.

टोमॅटो

मागील आठव�ातील ढगाळ हवामानामुळे टोमॅटो िपकावर उिशरा येणा�या करपा रोगाचा �ादुभा�व
िदसून आ�ास �व�थापनासाठी �� हवामन प�र��थती असतानाकॉपर ऑ���ोराईड (३.० �ाम
�ती िलटर पाणी) िकंवा मॅ�ोझेब (२.०�ाम �ती िलटर पाणी) िकंवा बोड� िम�ण (१ %) िकंवाकॉपर
हायड� ॉ�ाईड (२.० �ॅम/िल.) िकंवा फोसेटील एएल ( �ाम �ती िलटर पाणी) िकंवा डायिमथोमोफ�  (२.०
�ाम �ती िलटर पाणी) िकंवा पुव�िमि�त बुरशीनाशक पायरा�ो�� ोिबन + मेटीराम (२.० �ाम �ती
िलटर पाणी) िकंवा मेफेनो�झाम + कॉपर ऑ���ोराईड (२.० �ाम �ती िलटर पाणी) िकंवा
मेटाली�ील ८ % + मॅ�ोझेब ६४ % (२.० �ाम �ती िलटर पाणी) या �माणातफवारणी करावी.

िमरची

िमरची िपकावरील रस शोषणा�या िकडी�ा �व�थापनाक�रता एरंडी तेलाम�े सुती कापड िभजवून व
�ानंतर िपळून िमरची िपकावर िफरवून �ावे. जेणेक�न या कापडावर रस शोषणा�या िकडी (मावा,
फुलिकडे, पांढरी माशी व कोळी) िचटकून �ाचे िनयं�ण होईल. फुलिक�ा�ा िनयं�णासाठी िन�ा
रंगाचे िचकट सापळे एकरी ४० या �माणात लावावेत. रस शोषणा�या िकडी�ा �व�थापनाक�रता
वन�तीज� िकट नाशक िनंबोळी अक�  ५ ट�े िकंवाअ◌ॅतझाडीरा��न ३०० पीपीएम ५०िमली �ती
१० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. �ानंतर ३ ते ४ िदवसांनी डायिमथोएट ३० ईसी १४ िमली
+ स�र ८० % ड�ूपी २५ ते ३० �ाम िकंवा िफ�ोनील ५ एससी २० िमली + स�र ८० % ड�ूपी
२५ ते ३० �ाम िकंवा फेन�ो��ीन३० ईसी ३.५ िमली + स�र ८० % ड�ूपी २५ ते ३० �ाम िकंवा
इिथऑन ५० ईसी ४० िमली + स�र ८० % ड�ूपी २५ ते ३० �ाम यापैकी कोणतेही एक
िकटकनाशक �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. एकच एकच िकटकनाशक पु�ा
पु�ा फवारताना आलटून पालटून वापरावे.

पशुधन िवषयक िनहाय स�ा:



 
पशुधन
िवषयक पशुधन िवषयक िनहाय स�ा

�ैस

जनावरांचे थंडीपासून संर�ण कर�ासाठी रा�ी�ा वेळी जनावरांना गो�ाम�े/सुरि�त िठकाणी ठेवावे.
जनावरांचे थंडीपासून संर�ण कर�ासाठी ४ ते ६ इंच जाडीचे भाताचा प�ढा, ग�ाचा प�ढा, करावातीचे
धूळ इ�ादीचे बेिडंग करावे. जनावरां�ा गो�ाचा व जिमनीचा भाग कोरडा व �� ठेवावा. जनावरांना
िप�ासाठी २४ तास �� पा�ाची �व�था करावी. जनावरां�ा पा�ाची कंुड/ साधने याची
आठव�ातून एकदा ��ता करावी. उ�ादकता व �जनन वाढी�ा ��ीने जनावरांना दररोज ३० ते ४०
�ाम िमनरल िम��र �ावे.

मासेमारी िनहाय स�ा:
 
मासेमारी मासेमारी िनहाय स�ा

अंतद�शीय

थंडी म�े मा�ांची पचन सं�था आकसली जाते व खा�ाचे �माण कमी होते �ामुळे थंडीम�े खा�ाचे
�माण ५० ते ७५ ट�े कमी करावे िहवा�ाम�े त�ातील वर�ा पा�ाचे तापमान कमी होते �ामुळे
मासे तळास राहणे पसंत करतात यासाठी पा�ाची पातळी सहा ते सात फूट ठेवावी. िहवा�ाम�े
सूय��काशाची ती�ता व कालावधी कमी होते व �काश सं�ेषण ि�या मंदाव�ाने पा�ातील
�ाणवायूचे �माण कमी होते यासाठी पाणी बदलून िकंवा हवा सोडून पा�ातील �ाणवायूचे �माण यो�
राखावे.

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

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स�ा

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.


