
�ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

�ायोिगक�ॉक ले�ल अॅ�ोमेट अॅड�ायझरी बुलेिटन
(आयएमडी आिणआयसीएआर चा संयु� उप�म)

हवामानावरआधारीत कृिष स�ा

िदनांक : 20-07-2021

नागपूर(महारा�� ) म�े िहंगणा �ॉक करा साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2021-07-20 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी
८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2021-07-21 2021-07-22 2021-07-23 2021-07-24 2021-07-25

पज��मान (िममी) 11.7 39.5 22.8 14.5 2.1

कमाल तापमान (अं.से) 31.7 28.9 26.9 27.7 32.2

िकमान तापमान (अं.से) 24.8 22.7 22.8 22.0 23.1

सकाळची सापे�आ��ता (ट�े) 91 92 93 89 86

दुपारची सापे�आ��ता (ट�े) 86 85 87 79 76

वा�याचा वेग(िकमी/तास) 7.0 10.0 11.0 11.0 7.0

वा�याची िदशा(अंश) 288 283 288 247 278

मेघा�ादन (ऑ�ा) 7 7 7 7 6

हवामान सारांश / चेतावणी:

िहंगणा तालु�ाम�े, भारतीय हवामान िवभाग, �ादेिशक हवामान क� �, नागपूर �ा तालुकािनहाय मू� विध�त
अंदाजानुसार, पुढील पाच िदवस िदनांक २१ जुलै २०२१ ते २५ जुलै २०२१ दर�ान आकाश आंिशक ते पूण�तः
ढगाळ राह�ाची आिण अित हल�ा ते म�म��पाचा पाऊस हो�ाची श�ता वत�िव�ात आली आहे.

कृिष स�ा:

कृषी रसायनांची फवारणीआिण उ�ा िपकात खते दे�ाची कामे तसेच आंतरमशागतीची कामे पावसाचा अंदाज
ल�ात घेता पुढे ढकलावी. शेतकरी बांधवांनी भाजीपाला, फळबागा आिण इतर िपकाम�े पाणी साचून राहणार
नाही यासाठी याची द�ता �ावी. शेतकरी बांधवांनी कीड आिण रोगाचा �ादुभा�व जाण�ासाठी िपकाचे िनयिमत
िनरी�ण करावे तसेच िशफारशीनुसार िपक वाढी�ा सु�वाती�ा अव�थेम�े िनयं�णा�ा उपाययोजनाचा अवलंब
करावा.

संि�� संदेश स�ा:

शेतकरी बांधवांनी भाजीपाला, फळबागा आिण इतर िपकाम�े पाणी साचून राहणार नाही यासाठी याची द�ता
�ावी.

िपक िनहाय स�ा:

िपक िपक िनहाय स�ा

सोयाबीन

पावसाचा अंदाज ल�ात घेता सोयाबीन िपकाम�े पाणी साचून राहणार नाही याची द�ता �ावी.शेतकरी
बांधवांनी अ�ा खाणा�या िशकारी प�ांना थांब�ासाठी सोयाबीन शेतात िविवध िठकाणी ‘ T ’
आकाराचे प�ीथांबे उभारावेत.वेळेवर पेरणी केले�ा सोयाबीन िपकाम�े
पावसाचीउघडीपपा�नआंतरमशागतीचीकामे (डवरणी, खुरपणी) वाफसा आ�ानंतर करावी. खोड
माशी िकडीचा �ादुभा�व िदसून आ�ास �व�थापनासाठी आिथ�क नुकसान पातळी ओलांड�ानंतर
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िपक िपक िनहाय स�ा
थायमेथो�झाम १२.६ ट�े + लॅ�डा सायहॅलोि�न ९.५ % झेडसी २.५ िमली िकंवा इिथऑन ५० ट�े
ईसी १५ िमली िकंवा �ोरअँट� ािनली�ोल १८.५% एससी २ िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून
पावसा�ा उघाडीचा िदवस बघून वाफसा आ�ानंतर फवारणी करावी. पांढ�या माशी�ा �ौढ पतंग
अव�थेतील िकडी�ा िनरीक

कपाशी

पावसाचा अंदाज ल�ात घेता कापूस िपकाम�े पाणी साचून राहणार नाही याची द�ता �ावी.फवारणी ची
कामे पाऊसाची उघडीप नंतर जिमनीम�े वाफसा आ�ानंतर कोरडा िदवस पा�न करावीत.
कपाशीम�े शंखी/गोगलगाय �ा �व�थापनासाठी शेतातील धुरे/बंधारे तन आिण इतर कुजले�ा
अवशेषापासून मु� ठेवावे. �ादुभा�व जा� अस�ास�ा िठकाणी �ादुभा�व असेल �ा िठकाणी (�ॉट
ए��केशन) �ोरपायरीफॉस २० ईसी २ िमली �ती िलटर पा�ात िमसळून �ावे. पांढ�या माशी�ा
िनरी�णासाठी िपवळे िचकट सापळे लावावेत.

मुग
पावसाचा अंदाज ल�ात घेता मुग िपकाम�े पाणी साचून राहणार नाही याची द�ता �ावी.वेळेवर पेरणी
केले�ा मुग िपकाम�े पावसाचीउघडीपपा�नआंतरमशागतीचीकामे (डवरणी, खुरपणी) वाफसा
आ�ानंतर करावी.

उडीद
पावसाचा अंदाज ल�ात घेता उडीद िपकाम�े पाणी साचून राहणार नाही याची द�ता �ावी.वेळेवर
पेरणी केले�ा उडीद िपकाम�े पावसाचीउघडीपपा�नआंतरमशागतीचीकामे (डवरणी, खुरपणी)
वाफसा आ�ानंतर करावी.

तूर
पावसाचा अंदाज ल�ात घेता तूर िपकाम�े पाणी साचून राहणार नाही याची द�ता �ावी.वेळेवर पेरणी
केले�ा तूर िपकाम�े पावसाचीउघडीपपा�नआंतरमशागतीचीकामे (डवरणी, खुरपणी) वाफसा
आ�ानंतर करावी.

िसट� स
झाडां�ा बंु�ाजवळ पाणी साचून राहणार नाही याची काळजी �ावी. आव�कता भासलासआधी
खोदले�ा चरां�ारे अित�र� पा�ाचा िनचरा करावा. झाडावरील पानसोट काढून टाकावेत. िहरवळी�ा
खता�ा उपल�तेसाठी ध�चा िकंवा ताग ४० िकलो �ती हे�र िबयाणे या �माणात पेरणी करावी.

तांदूळ

िम� िकडी�ंा संवध�नासाठी धान बांधावर झ�डू व चवळी िपकाची लागवड करावी.रोपवाटीका:-
खोडिकडा व गादमाशी�ा �व�थापनाक�रता काब��ुरॉन ३ % दानेदार २५ िकलो �ॅम �ित हे�र
(काब��ुरॉन ३ % दानेदार २५० �ॅम �ित १०० वग� मीटर रोपवाटीका) रोपकाढणी�ा ५ िदवस अगोदर
रोपवाटीकेत टाकावे. धान रोपवाटीका तण िवरहीत ठेवावी.रोपांचे श�डे तोडून बांबू�ा टोपलीत जमा
करावी �ामुळे रोपां�ा शे�ांवर असणारी खोडकीडीचंी अंडी न� होवून �ामधून परोपिजवी
िकटकसू�ा बाहेर पडतील. गादमाशी �वण �े�ाम�े धानावरील गादमाशीचा �ादुभा�व कमी
कर�ाक�रता रोवणी २० जुलै पय�त करावी. तुड्तु�ां�ा �व�थापनाक�रता रोपांची प�ा प�तीने
लागवड करावी. (१० ओळी िकंवा २ मीटर नंतर ३० सेमी. जागा मोकळी सोडावी)

तांदूळ

रोपांचे वय २१ ते २५ िदवसांचे झा�ावर रोवणी करावी. �ासाठी रोपे काढ�ा�ा दोन िदवसआधी
वा�ातील पा�ाची पातळी थोडी वाढवावी. �ामुळे मुळे न तुटता रोप काढ�ास मदत होते.धान
लावणीनंतर रोपांची मुळे चांगली �जेपय�त बांधीत पा�ाची एक इंच पातळी ठेवावी. जिमनीची तपासणी
क�न यो� �माणात रासायिनक खताचा वापर के�ास शेती िकफायतशीर होते. सव�साधारणपणे १००
िकलो न�, ५० िकलो �ुरद व ५० िकलो पालाश �ित हे�री �ावे. संपूण� �ुरद व पालाशआिण न�ाची
अध� मा�ा िचखलावर तर उरलेली न�ाची अध� मा�ा दोन समान ह�ात (फुटवे फुट�ा�ा वेळी
साधारणपणे ३० िदवसांनी आिण लोबंी ये�ा�ा सु�वातीस साधारणपणे ६० िदवसांनी) िवभागून �ावी.

फळेआिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा:

फळेआिण
भाजीपाला िपक

फळेआिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

आंबा
आं�ा�ा केशर, दशहरी, आ�पाली, पायरी, लंगडा या जाती�ा तयार कलमांची ८ x ८
िकंवा १० x १० मीटर अंतरावर १ x १ x १ मीटर आकाराचे ख�े तयार क�न लागवड करावी.

पशुधन िवषयक िनहाय स�ा:

पशुधन
िवषयक

पशुधन िवषयक िनहाय स�ा

गाय

पावसापासून संर�ण कर�ासाठी जनावरां�ा गोठयाचे छ�र दु��क�न�ावे. जनावरे पावसात
फार काळ िभजणार नाहीत याची काळजी �ावी. गोठयातील जमीन कोरडी ठेवावी व ��ता राखावी.
बुरशी लागू नये यासाठी जनवारांचे खा� व चारा सुरि�त साठवावा. जनावरां�ा गोठयाचा सभोवतालील
प�रसर �� व िनरोगी ठेवावा आिण गो�ाभोवती असलेली अनाव�क झाडे झुडुपे काढून टाकावीत.
नवीन िहरवा चारा जा� �माणात खा�ास जनावरांना �ितबंध करावा.
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इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स�ा:

इतर (माती / जमीन तयार
करणे)

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स�ा

सामा� स�ा
िमरची, टोमाटो, वांगी, फुलकोबी या खरीप भाजीपाला िपका�ा ४ ते ६ आठवडे
वया�ा रोपांची लागवड करावी.
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