
Gramin Krishi Mausam Sewa
Experimental Block Level Agromet Advisory Bulletin
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Agromet Advisory Bulletin

Date : 05-03-2021

Weather Forecast of NAGPUR Block in  NAGPUR(Maharashtra) Issued On :2021-03-05(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)

2021-03-06 0.0 37.7 17.1 14 7 11.0 338 0

2021-03-07 0.0 36.9 18.0 12 8 7.0 19 0

2021-03-08 0.0 37.9 19.2 12 6 7.0 146 0

2021-03-09 0.0 37.6 18.7 22 7 8.0 155 0

2021-03-10 0.0 38.7 20.2 22 9 6.0 75 0

Weather Summary/Alert:
In Nagpur block,as per forecast given by, RMC, Nagpur,during next five days sky will beclear and
weather will be dry is forecasted.

नागपुर तालु ाम े, ादेिशक हवामान क ,नागपूर ा अंदाजानुसार,पुढील पाच िदवस आकाश िनर  तसेच
हवामान कोरडे राह ाची श ता वतिव ात आली आहे.

General Advisory:
By Considering increasing temperature, provide green fodder, cold and clean water and shelter should
be provided in the shade, as well as depend upon availability of soil moisture and crop water need
irrigate the leafy vegetables, okra, guar, chawli, cucumber, Bottle Gourd, pumpkin, ridge gourd, bitter
gourd, round gourd, watermelon, muskmelon, spinach, radish, fenugreek and coriander. Mature gram,
wheat, linseed, jowar, maize, safflower, arhar and other crops should be harvested and threshed im

तापमानात होणारी संभा  वाढ ल ात घेता, जनावरांना िहरवा चारा, िप ास थंड व  पाणी ावे तसेच
सावली ा िठकाणी िनवा याची व था करावी, ाचबरोबर पालेभा ा, भडी, गवार, चवळी, काकडी, दुधी
भोपळा, काशीफळ, दोडका, कारली, ढेमसे, टरबूज, खरबूज, पालक, मुळा, मेथी आिण कोिथंबीर िपकास
जिमनीतील ओलावा बघून आव कतेनुसार ओलीत करावे.प रप  झाले ा हरभरा, जवस, ग , ारी, मका,
करडई, तूर आिण इतर िपकाची ता ाळ काढणी व मळणीची कामे क न सुरि त िठकाणी साठवणूक करावी.

SMS Advisory:
Spray 2, 4-D/ 1.5gm and potassium nitrate 1kg in 100 liters water if there is sudden rise in temperature
between 35 to 40 degree Celsius.

तापमानातील वाढ (३५ ते ४० अंश से यस) ल ात घेता २-४ डी १.५ ाम आिण पोटािशयम नायटेट १ िकलो १००
िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.

Crop Specific Advisory:
Crop(Varieties) Crop Specific Advisory

CHICK PEA

Chickpea Harvesting & Threshing: Harvesting and threshing should be matured
chickpea crop and stored in a safe place.

हरभरा काढणी व मळणी: प रप  झाले ा हरभरा िपकाची ता ाळ काढणी क न
सुरि त िठकाणी साठवणूक करावी.

MAIZE
Keep the crop weed free by giving 2 to 3 times hoeing till the crop is 40 days old.

िपक ४० िदवसाचे होईपयत २ ते ३ वेळा डवरणी व िनंदन क न िपक तणिवरिहत ठेवावे.

GROUNDNUT

Groundnut WeedManagement: If weed management should be done with herbicide,
spraying should be done at 25 to 30 days after sowing after germination with
Quizalofop Ethyl 5 % EC 100 gm active ingredient or Imazethapyr 10% SL 100



Crop(Varieties) Crop Specific Advisory
gm active ingredient mixed in 600 liters of water per hectare.After complete
germination, apply water stress till theflowering stage.

भुईमुग तण व थापन: तणनाशका ा सहा ाने तण व थापन करावयाचे अस ास
उगवण प ात पेरणीनंतर २५ ते ३० िदवसांनी झालोफॉप इथाईल ५ ईसी १०० ाम
ि याशील घटक िकंवा इमाझीथायपर १० % एसएल १०० ाम ि याशील घटक या पैकी
कोण ाही एका तणनाशकाची ती हे र ६०० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.
संपूण उगवण झा ानंतर िपक फुलावर येईपयत पा ाचा ताण ावा.

GROUNDNUT

For control thrips, when ETL cross (5 thrips per three leaves), then spraying should
be taken of Quinalphos 25 % EC (28 ml/10 liter of water) 1400 ml/hectare in 500
litre of water.

भुईमुगफुलिकडे व थापन: फूलिक ां ा भावी व थापनासाठी आिथक नुकसानीची
संकेत पातळी ५ फुलिकडे ित शडा गाठ ावर नालफॉस २५ ट े  वाही १४०० िमली
ित हे री ५०० िलटर (२८ मी.ली./१० िलटर पाणी) पा ात िमसळून फवारणी करावी.

WHEAT

Wheat Irrigation Management: According to soil moisture status and crop needs,
wheat crop should be irrigated at milking stage (80 to 85 days after sowing) and
grain filling stage (90 to 105 days after sowing). Wheat sown on time should be
harvested after maturity and care should be taken not to break the seeds during
threshing.

ग  पाणी व थापन: ग  िपकास जिमनीतील ओलावा व िपकाची गरज ल ात घेता िपक
अव थेनुसार दा ाची दुधाळ अव था (पेरणीनंतर ८० ते ८५ िदवस), दा ात िचकाची
अव था (९५ ते १००) म े असताना िसंचन करावे. वेळेवर पेरणी केले ा ग  िपकाची
प रप  झा ानंतर कापणी करावी तसेच मळणी यं ाने मळणी करताना दाणे फुटणार नाही
याची काळजी करावी.

MUSTARD

MustardHarvesting & Threshing: Carry out harvesting, threshing and safe storage
of matured mustard crop.

मोहरी काढणी व मळणी: प रप  झाले ा मोहरी िपकाची काढणीवमळणी ची कामे क न
सुरि त िठकाणी साठवणूक करावी.

SESAME
(GINGELLY/TIL)

Sesame Interculture Operation Management: Summer sesame crop should be
thinned first 15 to 20 days after sowing and second after 8 days at a distance of 10
to 15 cm between the two seedlings. Since early growth of sesame crop is slow,
crop field should be kept weed free till one month of crop age. Keep the field clean
by making 2 to 3 hoeing / hand weeding as per the requirement of the crop.Sesame
crop should be irrigated at intervals of 12 to 15 days as per soil moisture condition
and care should be taken not to retain water in the crop while irrigating.

तीळ आंतरमशागत व पाणी व थापन: उ ाळी तीळ िपकास पेरणीनंतर १५ ते २०
िदवसांनी पिहली व ा नंतर ८ िदवसांनी दुसरी िवरळणी क न दोन रोपांत १० ते १५
सटीमीटर अंतर ठेवावे. तीळ िपकाची सु वातीची वाढ हळू अस ामुळे िपक एक मिह ाचे
होईपयत तण िवरिहत ठेवावे. िपकास आव कतेनुसार २ ते ३ कोळप ा/ खुरप ा क न
शेत  ठेवावे. जिमनी ा मगदुरा माणे तीळ िपकास १२ ते १५ िदवसा ा अंतराने
ओलीत करावे तसेच ओलीत करतांना िपकात पाणी साचून राहणार नाही याची द ता ावी.

TOMATO

Tomato Pest Management: For management of thrips and white fly on tomato crop,
spraying should be taken of Thiamethoxam 25 % WG 4 gm or Dimethoate 30% EC
in 10 ml per 10 liters of water. For management of tomato fruit borer spraying
should be taken quinalphos 25 EC 20 ml in 10 litre of water.

टोमाटो कीड व थापन: फुलिकडे आिण पांढ या माशी ा व थापनासाठी
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.

OKRA/ LADIES'
FINGER

For management of sucking pest observed in okra, spray Thiamethoxam 25 % WG
2 gm Or Imidacloprid 17.8 SL, 2 ml in 10 liter of water.

भडी िपकावर, मावा, तुडतुडे, फुलिकडे या रसशोषक िकडीचा ादुभाव आढळ ास
िनयं णाक रता थायािमथो ाम २५ ट े  िव ा  दाणेदार २ ाम िकंवा इिमडा ोि ड
१७.८ ट े  वाही १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.

Horticulture Specific Advisory:
Horticulture(Varieties) Horticulture Specific Advisory



Horticulture(Varieties) Horticulture Specific Advisory

LINSEED

Linseed Harvesting &Threshing: Harvesting should be carried out as soon as
the pods begin to turn yellow colour & seed becomes hard. Use sickle to cut
the crop close to the ground. After harvesting, dry the harvested produce for 4
to 5 days and carry out threshing and store the seed produced in safer places.

जवस काढणी व मळणी:जवस िपकाची पाने व बो े िपवळे पड ावर पीक काढणीस
यो  समजावे. जवस िपकाची कापणी िव ा ा साहा ाने करावी. कापणी झा ावर
४-५ िदवस वाळवून मळणी करावी व बी यो  िठकाणी साठवून ठेवावे.

WATER MELON

WatermelonIrrigation Management: Irrigate the Watermelon crop at an interval
of 6 to 8 days. According to soil moisture and crop need irrigation interval
should be decrease or increase. Interculture operation and 2nd split dose of
Nitrogen Management: Apply 40 kg Nitrogen 30 days after planting. Weeding
should be done 2-3 times to keep the crop clean and healthy.

टरबूज पाणी व थापन: लागवड झाले ा टरबूज िपकास ६ ते ८ िदवसांनी पाणी ावे.
जिमनीचा मगदूर व िपकाची गरज या नुसार दोन पाणी पा ातील अंतर कमी जा
करावे. आंतरमशागत व न ाचा दुसरा ह ा व थापन: लागवड झा ानंतर ३०
िदवसांनी न ाचा दुसरा ह ा ४० िकलो न  ावे. िपक  व िनरोगी राह ासाठी २
ते ३ वेळा िनंदनी करावी.

MUSKMELON

MuskmelonIrrigation Management: Irrigate the Muskmeloncrop at an interval
of 6 to 8 days. According to soil moisture and crop need irrigation interval
should be decrease or increase. Interculture operation and 2nd split dose of
Nitrogen Management: Apply 40 kg Nitrogen 30 days after planting. Weeding
should be done 2-3 times to keep the crop clean and healthy

खरबूजपाणी व थापन: लागवड झाले ा खरबूज िपकास ६ ते ८ िदवसांनी पाणी
ावे. जिमनीचा मगदूर व िपकाची गरज या नुसार दोन पाणी पा ातील अंतर कमी
जा  करावे. आंतरमशागत व न ाचा दुसरा ह ा व थापन: लागवड झा ानंतर ३०
िदवसांनी न ाचा दुसरा ह ा ४० िकलो न  ावे. िपक  व िनरोगी राह ासाठी २
ते ३ वेळा िनंदनी करावी.

ORANGE

Orange Fruit Dropping Management: Foliar application of gibberellic acid 1.5
gm + urea 1 kg may be given to Ambia bahar during fruit set after mixing it in
100 litres water. (Dissolve gibberellic acid in 10 ml alcohol before mixing in
water).Spray 2, 4-D/ 1.5gm and potassium nitrate 1kg in 100 liters water if
there is sudden rise in temperature between 35 to 40 degree Celsius.

सं ा फळ गळ व थापन: आंिबया बहारा ा फळ गळ व थापनासाठी िज ेिलक
आ  १.५ ाम आिण यु रया १ िकलो १०० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.
यामुळे आंिबया बहार चांगला ये ास मदत होते. (िज ेिलक आ  पा ात िमसळ ा
पूव  १० िमली अ ोहोल म े िमसळावे). तापमानातील वाढ (३५ ते ४० अंश
से यस) ल ात घेता २-४ डी १.५ ाम आिण पोटािशयम नायटेट १ िकलो १०० िलटर
पा ात िमसळून फवारणी करावी.

ORANGE

Orange Irrigation Management: Continue drip irrigation at the rate of 12-53,
78-127 and 145-180 litres per day for 1-4, 5-7, 8 years and above trees old
respectively. Follow irrigation with double ring method or square method
irrigate orchard at 7 to 10 days interval. Considering the increasing
temperature, mulching around tree trunk up to 5-10 cm should be done with
wheat straw, paddy straw or uprooted weeds so that, evaporation of water due
to high temperature can be minimized which helps in reducing fruit crop.

सं ा पाणी व थापन: तापमानातील संभा  वाढ ल ात घेता फळबागेस जिमनी ा
कारानुसार ७ ते १० िदवसा ा अंतराने दुहेरी आळे प तीने िकंवा चौकोनी आळे
प तीने पाणी ावे. िठबक िसंचन संच उपल  अस ास १ ते ४ वष वया ा झाडाला
१२ ते ५३ िलटर पाणी, ५ ते ७ वष वया ा झाडाला ७८ ते १२७ िलटर पाणी व ८
वषावरील झाडांना १४५ ते १८० िलटर ती झाड ती िदवस पाणी ावे.शेतातील गवत,
तणस, ग ांडा, कुटार अस ास झाडाभोवती ५ ते १० सेमी. थर देऊन आ ादन ावे,
यामुळे बा ीभवन कमी हो ास मदत होते व जिमनीत ओलावा िटकून राहतो आिण
आंिबया बहराची फळगळ कमी हो ास मदत होते.

ORANGE

Orange Phytophthora DiseasesManagement: For management of Phytophthora
diseases, scrap out gum oozing portion by sharp knife, wash with potassium
permanganate solution (10 gm in one litre water) from the infected tree trunk
and apply Mefenoxam M Z - 68 (Metalaxyl M 4% + Mancozeb 64 % wp)
paste.Spray Mefenoxam MZ-68 @ 2.50 g/liters or fosetyl Al @ 2.5g/litre
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fungicide on the tree covering the whole plant canopy.

सं ाफायटो थोरा रोग व थापन: सं ा झाडा ा खंुटामधून िडंकाचा ाव िदसून
आ ास असा िडंक ती ण चाकूने खरडून टाकावा व ती जागा पोटॅिशयम परमॅ ेट १०
ाम १ िलटर पाणी या माणात केले ा ावणाने धुवावे व ा िठकाणी मेफेनो म
एमझेड ६८ (मेटाला झेल एम ४ % + मॅ ोझेब ६४ % ड ूपी) या अमलाची पे
लावावी. मेफेनो म एमझेड ६८ @२.५० ाम ती िलटर पाणी िकंवा फोसेटील- एएल
@ २.५० ाम ती िलटर पाणी या माणात िमसळून फवारणी करावी.

ORANGE

Orange Citrus Psylla and Leaf Miner Management: In case of citrus psylla and
leaf miner attack, spray dimethoate1.5 ml or imidacloprid 0.5 ml or quinalphos
2 ml or thiamethoxam 0.3 g in one liter water. Repeat spray after 15 days
interval.

सं ा िसला व पाने गंुडाळनारी अळी व थापन: सं ा िपकावर िसटस िसला व पाने
गंुडाळणा या अळीचा ादुभाव िदसून आ ास डायिमथोएट १.५ िमली िकंवा
इिमडा ो ीड ०.५ िमली िकंवा नालफॉस २ िमली िकंवा थायिमथो झाम ०.३ ाम
ती िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी. आव कता भास ास १५ िदवसा ा
अंतराने दुसरी फवारणी करावी.

MANGO

Mango Jassid Management: Due to continuous cloudy weather, infestation of
Jassids on mango trees and spraying of chemical pesticides is required for
management, Buprofezin 25 % SC 10 ml or Deltamethrin 2.8 EC 5 ml or
Imidacloprid 17.8 % SL 4 ml or Lambda cyhalothrin 5 % EC 5 ml or Methyl
demeton 25 EC 10 ml or Dimethoate 30 EC 16.5 ml per 10 liters of water and
spraying should be done on stems, branches, tops and inflorescences of mango.

आंबा तुडतुडे कीड व थापन: सतत ा ढगाळ हवामानामुळे आं ा ा झाडावर
तुडतुडे िकडीचा ादुभाव िदसून आ ास आिण रासायिनक कीटक नाशका ा
फवारणीची गरज भास ास व थापनासाठी बु ोफेझीन २५ % SC १० िमली िकंवा
डे ामे ीन २.८ % EC ५ िमली िकंवा इिमडा ोि ड १७.८ % वाही ४ िमली िकंवा
लंॅबडा सायहॅलोि न ५ % वाही ५ िमली िमथाइल िडमेटोन २५ % वाही १० िमली
िकंवा डायमेथोएट ३० % वाही १६.५ िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून हे ावण
खोडावर, फां ावर, श ावर आिण मोहोरावर फवारावे.

MANGO

For management of fruit drop in mango spraying should be taken of 20 parts
per million (PPM) Naphthalic Acetic Acid (NAA) mix with in water and apply
on the inflorescence.

आंबा िपकावरील फळगळ कमी कर ासाठी २० पीपीएम नॅफथािलक एिसिटक एिसड
(एनएए) १० िलटर पा ात िमसळून मोहोरावर फवारणी करावी.

BRINJAL

If the incidence of aphids, thrips, whitefly and spider mites on brinjal crop,
spraying should be taken 2 weeks after planting with Dimethoate 30% EC 10
ml or Quinalphos 25% EC 20 ml or thiometon 25% EC 10 ml per 10 liters of
water. For management of top shoot and fruit borer spraying should be taken
of cypermethrin 25 % EC 30 ml in 10 litre of water.

वांगी िपकावर मावा, तुडतुडे, पांढरी माशी व कोळी िकडी ा ादुभाव ि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.शडे आिण फळे पोखरणा या
अळी ा िनयं णासाठी सायपरमे ीन २५ ट े  वाही ३० िमली ती १० िलटर पा ात
िमसळून फवारणी करावी.

Live Stock Specific Advisory:
Live

Stock(Varieties)
Live Stock Specific Advisory

COW

Considering the increasing temperature, provide clean and cold water (stored in
earthen pot) to the animals. Those who have cultivated berseem, should be done top
dressing of 10 kg N/ha after each cutting to encourage quick growth and high yield.
Deworming of livestock should be done by seeking advice of Veterinary practitioner.

वाढते तापमान ल ात घेता जनावरांचे उ तेपासून संर ण कर ासाठी जनावरांना शेड िकंवा
गो ात ठेवावे. जनावरांना  आिण थंड पा ाची सोय करावी. ा शेतक यांनी बरसीम
या चारा िपकाची लागवड केली असेल ांनी, ेक कापणीनंतर यो  वाढ आिण चा या ा
जा  उ ादनासाठी ती हे र १० िकलो न  उ ा िपकात ावे. पशुवै कीय अिधका या ा



Live
Stock(Varieties)

Live Stock Specific Advisory

स ा ा मदतीने जनावरांना जंत नाशकाची मा ा/लस ावी.

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

Preparation)
(Varieties)

Others (Soil / Land Preparation) Specific Advisory

GENERAL
ADVICE

Consideringincreasing temperature, availability of soil moisture and crop water
need irrigate the leafy vegetables, okra, guar, chawli, cucumber, Bottle Gourd,
pumpkin, ridge gourd, bitter gourd, round gourd, watermelon, muskmelon,
spinach, radish, fenugreek and coriander.

तापमानात होणारी संभा  वाढ ल ात घेता पालेभा ा, भडी, गवार, चवळी, काकडी, दुधी
भोपळा, काशीफळ, दोडका, कारली, ढेमसे, टरबूज, खरबूज, पालक, मुळा, मेथी आिण
कोिथंबीर िपकास जिमनीतील ओलावा बघून आव कतेनुसार ओलीत करावे.

GENERAL
ADVICE

Farmers should take necessary precautionary measures while spraying insecticide,
fungicide etc.

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


