
�ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

क� �ीय कापूस संशोधन सं�था
नागपूर

हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 15-03-2022

नागपूर(महारा�� ) साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2022-03-15 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2022-03-16 2022-03-17 2022-03-18 2022-03-19 2022-03-20

पज��मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 38.0 40.0 41.0 41.0 41.0

िकमान तापमान (अं.से) 19.0 20.0 20.0 20.0 21.0

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 44 43 45 47 52

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 31 30 29 30 36

वा�याचा वेग(िकमी/तास) 6.0 7.0 9.0 9.0 8.0

वा�याची िदशा(अंश) 75 270 45 90 124

मेघा�ादन (ऑ�ा) 2 4 4 1 2
 

हवामान सारांश / चेतावणी:
 
नागपुर िज��ाम�े, भारतीय हवामान िवभाग, �ादेिशक हवामान क� �, नागपूर �ा िज�ा�रीय मू� विध�त
अंदाजानुसार, पुढील पाच िदवस िदनांक १६ माच� २०२२ ते २३ माच� २०२२ दर�ान आकाश िनर� ते आंिशक
ढगाळ राह�ाची श�ता व हवामान कोरडे राह�ाची अिधक श�ता वत�िव�ात आली आहे. पुढील पाच कमाल
व िकमान तापमान३८.० ते ४१.० आिण१९.०ते २१.०अंश से��अस �ा दर�ान तसेच सरासरी वा�याचा वेग ६.०
ते९.० िकलोमीटर �ती तास राह�ाची श�ता वत�िव�ात आली आहे. िव�ा�रत ��पा�ा अंदाज �णालीनुसार
िवदभ� उपिवभागाम�े िदनांक २० ते २६, माच� २०२२ दर�ान कमाल व िकमान तापमान सरासरी एवढे राह�ाची
श�ता वत�िव�ात आली आहे.
 

कृिष स�ा:
 
र�ी हंगामातील िपकां�ा काढणी केले�ा शेतांची नांगरणी करावी. कोरडे हवामान व वा�याचा वेग ल�ात घेता
प�रप� अव�थेतील ग� िपका�ा काढणी व मळणी �ा कामास �ाधा� �ावे तसेच प�रप� अव�थेतील हरभरा,
ग�, मोहरी, जवस इ�ादी िपकाची काढणी व मळणी ची कामे उरकून �ावे तसेच तयार शेतमालाची सुरि�त
िठकाणी साठवणूक करावी. फळबागा व भाजीपाला िपकांम�े आंतरमशागतीची कामे, ओलीत �व�थापन व
कीड व रोग �व�थापनासाठी लेबल �ेम आधा�रत िशफारशीत असलेले कृषी रसायनांची फवारणी ची कामे
�थािनक �� हवामान प�र��थती बघून करावी.भाजीपाला व फळ िपकांना गरजेनुसार संर�णा�क ओलीत
करावे.
 

संि�� संदेश स�ा:
 
भाजीपाला व फळ िपकांना गरजेनुसार संर�णा�क ओलीत करावे.

िपक िनहाय स�ा:
 



िपक िपक िनहाय स�ािपक िपक िनहाय स�ा

भुईमूग

भुईमूग िपकास गरजेनुसार ओिलत करावे. शेतात पाणी साचून मूळकुज होऊ नये याची काळजी �ावी.
पीक वाढी�ा सु�वाती�ा अव�थेम�े आंतरमशागत क�न शेत भुसभुशीत ठेवावे. �ाक�रता ३ वेळा
डवरणी आिण आव�कते २-३ वेळा िनदणी करावी. फूलिक�ां�ा �भावी �व�थापनासाठी आिथ�क
नुकसानीची संकेत पातळी ५ फुलिकडे �ित श�डा गाठ�ावर ��नालफॉस २५ ट�े �वाही १४०० िमली
�ित हे�री ५०० िलटर (२८ मी.ली./१० िलटर पाणी) पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

मुग

ओिलताची उपल�तता अस�ास उ�ाळी मुग िपकाची पेरणी १५ माच� पूव� करावी. उ�ाळी मुग
लागवडीक�रता पुसा वैसाखी, िपके�ी-एकेएम-४(वैभव) या वाणाची िनवड करावी. चांग�ा �कारे उगवण
हो�ासाठी श� झा�ास पेरणीपूव� ओलीत क�न पेरणी करावी. पेरणी साठी ३० स�.मी. x १० स�.मी.
अंतर ठेवावे �ाने अपेि�त झाड सं�ा व उ�� येईल.. पेरणीसाठी िशफारशीत िबयाणे दर १२ ते १५
िकलो �ती हे�री व रासायिनक खत २०:४०:२० (न�:�ुरद:पालाश) �ती हे�री �ावे.पेरणीपूव�
िबया�ास बीज �ि�येसाठी रायझोिबयम २५ �ॅम /िकलो, पीएसबी २५ �ॅम/िकलो, ट� ायकोडमा� ५ �ॅम/
िकलो या �माणात बीज �ि�या करावी. बुरशीज� रोगाचा �ादुभा�व टाळ�ासाठी ट� ायकोडमा� �ीरीडी ४
�ाम �ती िकलो िबयाणे या �माणात बीज�ि�या करावी.

हरभरा प�रप� अव�थेतील हरभरा िपकाची काढणी व मळणी ची कामे सु� ठेवावी तसेच तयार शेतमालाची
सुरि�त िठकाणी साठवणूक करावी.

ग� प�रप� अव�थेतील ग� िपकाची काढणी व मळणी ची कामे सु� ठेवावी तसेच तयार शेतमालाची सुरि�त
िठकाणी साठवणूक करावी.

अळशी प�रप� अव�थेतील जवस िपकाची काढणी व मळणी ची कामे सु� ठेवावी तसेच तयार शेतमालाची
सुरि�त िठकाणी साठवणूक करावी.

मोहरी प�रप� झाले�ा मोहरी िपकाची काढणीवमळणी ची कामे क�न सुरि�त िठकाणी साठवणूक करावी.

भ�डी
भ�डी िपकावर, मावा, तुडतुडे, फुलिकडे या रसशोषक िकडीचा �ादुभा�व 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.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा:
 
फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

आंबा

आंबा िपकावरील फळगळ कमी कर�ासाठी २० पीपीएम नॅफथािलक एिसिटक एिसड (एनएए) १०
िलटर पा�ात िमसळून मोहोरावर फवारणी करावी.आं�ा�ा मोहोरावर तुडतुडे िकडीचा �ादुभा�व
आिथ�क नुकसान पातळी गाठली अस�ास तुडतुडे िकडी�ा �व�थापनासाठी बु�ोफेझीन २५ %
�वाही १० िमली िकंवा डे�ामे�ीन २.८ % �वाही ५ िमली िकंवा इिमडा�ोि�ड १७.८ % �वाही ४
िमली िकंवा लॅ�डा सायहॅलोि�न५ ट�े �वाही ५ िमली िकंवा िमथाईल िडमेटोन २५ ट�े �वाही १०
िमली िकंवा डायिमथोएट ३० ट�े �वाही १६.५ िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी
करावी.

सं�ा

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 वषा�वरील झाडांना १४५ ते १८० िलटर �ती झाड �ती िदवस पाणी �ावे.झाडां�ा आ�ाम�े
आ�ादनांचा वापर करावा. आंिबया बहारातील फळ गळ टाळ�ासाठी २-४- डी १.५ �ाम आिण १
िकलो यु�रया १०० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. तापमानातील वाढ (३५ ते ४० अंश
से��यस) ल�ात घेता २-४ डी १.५ �ाम आिण पोटािशयम नायट� ेट १ िकलो १०० िलटर पा�ात
िमसळून फवारणी करावी.



फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

सं�ा

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. झाडा�ा बंु�ाला ६० स�मी उंचीपय�त
�श �ा सहा�ाने बोड� पे� लावावी. सं�ा िपकावर िसट� स िसला व पाने गंुडाळणा�या अळीचा
�ादुभा�व ि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. पाने खाणा�या अळी�ा �व�थापनासाठी
��नालफॉस २ िमली िकंवा फेन�ॅलेरेट २ िमली �ती एक िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.
आव�कता भास�ास १५ िदवसा�ा अंतराने दुसरी फवारणी �ावी.

िमरची
िमरची िपकाम�े फुलिकडे, फळे पोखरणारी अळी व तंबाखूची पाने खाणारी अळीने आिथ�क नुकसान
पातळी अस�ास साय�� ािनिल�ोल १०.२६ ओडी १२.० िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून ��
हवामान प�र��थती असताना फवारणी करावी.

टोमॅटो
टमाटे िपकाम�े नागअळी, मावा, फुलिकडे, पंढरी माशी व फळे पोखरणा�या अळीने आिथ�क
नुकसान पातळी गाठली अस�ास �व�थापनासाठी साय�� ािनिल�ोल १०.२६ ओडी १८.० िमली �ती
१० िलटर पा�ात िमसळून �� हवामान प�र��थती असताना फवारणी करावी.

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

गाय

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�ा स�ा�ा मदतीने जनावरांना जंत नाशकाची मा�ा/लस �ावी.

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.


