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Agromet Advisory Bulletin

Date : 27-04-2021

Weather Forecast of UMRED Block in  NAGPUR(Maharashtra) Issued On :2021-04-27(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)

2021-04-28 0.0 41.7 24.0 25 8 8.0 203 0

2021-04-29 0.0 42.1 25.1 14 5 7.0 90 0

2021-04-30 0.0 43.4 24.2 37 6 8.0 203 1

2021-05-01 0.3 42.7 24.3 42 7 13.0 195 5

2021-05-02 4.3 40.8 22.6 43 14 13.0 195 4

Weather Summary/Alert:
In Umred block, as per forecast given by, IMD, RMC, Nagpur, sky will be partly cloudy during next
five days (28th April,2021 to 02nd May, 2021) and weather will be dry is forecasted.

उमरेड तालु ाम े, भारतीय हवामान िवभाग, ादेिशक हवामान क , नागपूर ा अंदाजानुसार, िदनांक २८
एि ल २०२१ ते ०२ मे २०२१ दर ान आकाश आंिशक ढगाळ हवामान कोरडे राह ाची श ता वतिव ात आली
आहे.

General Advisory:
After harvesting of crop, advise for deep ploughing of harvested fields to expose the hibernating insects,
larvae/pupa to sun and predator birds. To solve the problems related to agriculture call Toll Free no
1800 180 1551. To solve the problems related to National Agriculture Market (e-NAM) call Toll Free
Number 1800-270-0224. To solve the problems related to transport of agricultural inputs between inter
states, call Toll Free no 1800 180 4200, from any mobile or landline.

िपकाची काढणी झा ानंतर जिमनीतील ओला ाचा फायदा घेत शेतजिमनीची रत खोल नांगरणी करावी,
ामुळे जमीन ताप ास मदत होवून िकडीचें कोष व घातक बुरशीचा नायनाट होईल. शेतीशी संबिधत सम ां ा

िनराकरणासाठी १८०० १८० १५५१, रा ीय कृषी बाजार (ई-नाम) ा उपयोगासाठी येणा या कोण ाही सम ां ा
िनराकरणासाठी १८०० २७० ०२२४, शेतीशी िनगडीत आदानां ा आंतररा ीय वाहतुकीसंबंिधत येणा या
सम ां ा िनराकरणासाठी १८०० १८० ४२०० आिण १४४८८ या दूर नी मांकावर मण नी अथवा लँडलाईन
मांकावर संपक कराव

SMS Advisory:
In citrus, manage mites by spraying of dicofol 1.8 EC @ 2 ml or propargite 1 ml per litre of water by
repeating second spray after 15 days interval.

सं ावग य फळिपकावरील कोळी िकडी ा व थापनासाठी डायकोफॉल १.८ ईसी २ िमली िकंवा ोपारगाईट १
िमली ती िलटर पा ात िमसळून पिहली व १५ िदवसा ा अंतराने दुसरी फवारणी करावी.

Crop Specific Advisory:
Crop(Varieties) Crop Specific Advisory

RICE

Paddy Stem Borer Management: Pheromone traps should be set 20 per ha.
Trichogramma japonicum (Trichocard) is a parasitic insect release 50,000 eggs per
hectare 3 to 4 times every 7 days. When 10 pest infested tillers found, Spray
Chlorantraniliprole 0.4% G @ 10 kg or Cartap Hydrochloride 4 G @ 18 kg. or
Fipronil 0.3 G @ 25 kg. apply per hectare when there is water in paddy bund or apply
Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 3 ml per 10 liters of water.



Crop(Varieties) Crop Specific Advisory

धान खोडिकडा व थापन: खोडिकडी ा व थापनासाठी हे री २० या माणे कामगंध
सापळे लावावे. टायको ामा जापोिनकम (टायकोकाड) हे परोपजीवी िकटक हे री ५०,०००
अंडी या माणात दर ७ िदवसा ा अंतराने ३ ते ४ वेळा सोडावे. शेतात १० % िकड  फुटवे
िदसताच ोरॅनटानीली ोल ०.४ % दाणेदार @ १० िक. ॅ. िकंवा कारटॅप हायडो ोराईड ४
जी @ १८ िक. ॅ. िकंवा फी ोिनल ०.३ जी @ २५ िक. ॅ. ती हे र बांधीम े पाणी असतांना
टाकावे िकंवा ोरॅनटानीली ोल १८.५ % एस.सी. @ ३ िमली. ित 10 लीटर पा ात िमसळून
फवारणी करावी.

RICE

Paddy Blast Disease Management: Spray Hexaconazole 5% EC @ 20 ml. or
Isoprothiolane 40% E.C @ 15 ml or Tebuconazole 25.9% EC @ 15 ml per 10 liters of
water.

धान करपा रोग व थापन: हे झाकोनॅझोल ५ % ई.सी. @ २० िम.ली. िकंवा आयसो ोिथलेन
४० % ई.सी. @ १५ िम.ली. िकंवा टेबूकोनॅझोल २५.९ ई.सी. @ १५ िमली ती १० िलटर पा ात
िमसळून फवारणी करावी.

GROUNDNUT

In groundnut, for control of rust and tikka (leaf spot), spraying should be done of
Tebuconazole 25 % WG 500-750 gm per hectare mix with 500 litre) of water. (10 to
15 gram/10 litre of water.

भुईमुग िपकावरील तांबेरा आिण िट ा या रोगाचे िनयं णाक रता टेबूकोनाझोल २५ ट े
ड ू. जी. ५०० ते ७५० ाम ती हे री ५०० िलटर पा ात िमसळून (१० ते १५ ाम ती १०
िलटर पाणी) फवारणी करावी.

RICE

In groundnut, for control of leaf folder or leaf miner, when ETL cross (2 larva per
plant or 10 percent leaves are damage), then apply spraying of Quinalphos 25 % EC,
1 litre/hectare mix with 500 litre of water (20 ml/10 litre of water) or Deltamethrin
2.8 % EC, 500 ml per hectare in 400-600 litre of water (10ml/ 10 litre of water). For
control thrips, when ETL cross (5 thrips per three leaves), then spraying should be
taken of Quinaphos 25 % EC (28 ml/10 liter of water) 1400 ml/hectare in 500 litres of
water.

भुईमुग िपकाम े पाने पोखरणारी अथवा गंुडाळणारी अळीचा ादुभाव दोन अ ा ती झाड
िकंवा झाडा ा म वत  भागात १० ट े  पाने पोखरलेली अशी आिथक नुकसानीची पातळी
आढळ ास नालफॉस २५ ट े  वाही १ िलटर ती हे र ५०० िलटर पा ात िमसळून
(२० मी.ली./ १० िलटर पाणी) िकंवा डे ामे ीन २.८ ट े  वाही ५०० मी.ली. ती हे री
४००-६०० िलटर पा ात िमसळून (१० मी.ली./ १० िलटर पाणी) फवारणी करावी.
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.

OKRA/
LADIES'
FINGER

Keep in mind the increased temperature applies need-based irrigation to summer okra
crop. Okra crop may get infested by fruit borer pest. For its control spray Quinalphos
25 % EC 16 ml per 10 liters of water or NSKE 0.005 % for first spraying after the
infestation was noticed and if need take second or third spraying after 15 days
interval.

वाढते तापमान ल ात घेता भडी िपकाला आव कतेनुसार ओलीत करावे. भडी िपकावर फळे
पोखरणा या अळीचा ादुभाव आढळ ास िनयं णाक रता नालफॉस २५ ट े  ईसी १६
िमली ती १० िलटर पाणी िकंवा ०.००५ ट े  िनंबोळी या िकटकनाशाकाची पिहली फवारणी
ादुभाव िदसून येताच व ानंतर गरज भास ास दुसरी आिण ितसरी फवारणी १५ िदवसा ा
अंतराने करावी.

Horticulture Specific Advisory:
Horticulture(Varieties) Horticulture Specific Advisory

CABBAGE

For management of Diamond Back Moth on Cabbage & Cauliflower, Spraying
should be done of Chlorpyrifos 20 EC 40 ml or Spinosad 2.5 SC 12 ml or
Fenvalerate 20 EC 5 ml per 10 liters of water.

कोबी व फुल कोबीवरील वरील चौकोनी ठीप ा ा पतंग कीड व थापनासाठी,
ोरपायरीफॉस २० ईसी ४० िमली िकंवा नोसॅड २.५ एससी १२ िमली िकंवा

फेनवलेरेट २० ईसी ५ िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.

CHILLI
To control leaf curl disease in chilli crop, spraying should be taken of Fipronil
5 EC @ 15 ml or Spinosad 45 EC @ 4 ml in 10 liters of water.



Horticulture(Varieties) Horticulture Specific Advisory

िमरची िपकावरील चुरडा मुरडा या रोगा ा िनयं णाक रता िफ ोनील ५ ई.सी., १५
िमली िकंवा नोसॅड ४५ ई.सी., ४ िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी
करावी.

ORANGE

Orange Irrigation Management: Continue drip irrigation at the rate of 14-63,
87-143 and 163-204 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. 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: 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 १४ ते ६३ िलटर पाणी, ५ ते ७ वष
वया ा झाडाला ८७ ते १४३ िलटर पाणी व ८ वषावरील झाडांना १६३ ते २०४ ि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.

ACID LIME

In acid lime 1 to 4 year tree should be given 11 to 27 litres water per day per
tree, 5 to 7 year tree be given 34 to 53 litres water per day per tree, 8 to 10
years tree be given 65 to 100 litres water per day per tree.

िलंबा ा १ ते ४ वष वया ा झाडास ११ ते २७ िलटर पाणी ती िदवस ती झाड ावे, ५
ते ७ वष वया ा झाडास ३४ ते ५३ िलटर पाणी ती िदवस ती झाड ावे, ८ ते १० वष
वया ा झाडास ६५ ते १०० िलटर पाणी ती िदवस ती झाड ावे.

ORANGE

Orange Fruit Dropping Management: Foliar application of gibberellic acid 1.5
gm + urea 1 kg may be given 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: 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.

Live Stock Specific Advisory:
Live

Stock(Varieties)
Live Stock Specific Advisory

BUFFALO

Deworming of livestock should be done by seeking advise of Veterinary practitioner.
One week after Deworming, vaccinate the cattle and buffaloes against Foot, & mouth
disease (FMD), Black quarter (BQ) and Haemorrhagic Septicemia (HS). Keep the
livestock under the shed to protect from heat. Offer 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.

पशुवै कीय अिधका या ा स ा ा मदतीने जनावरांना जंत नाशकाची मा ा/लस ावी.
जंतनाशाकाची मा ा/लस िद ावर एक आठव ानंतर गायी आिण शीनंा
तोडंखुरी/पायखुरी, एकटां ा, घटसप टाळ ाक रता पशुवै कीय अिधका या ा स ाने
लसीकरण करावे. 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.

Others (Soil / Land Preparation) Specific Advisory:



Others (Soil / Land
Preparation)

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

GENERAL ADVICE

Groundnut, sesame, green gram, and sugarcane should be irrigated at intervals of
6 to 7 days depending on the available soil moisture and crop need. 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. भुईमुग, तीळ, मुग आिण उस िपकास जिमनीतील
उपल  ओलावा बघून िपका ा गरजेनुसार ६ ते ७ िदवसा ा अंतराने ओलीत करावे.

SOIL TESTING

Soil samples for soil testing should be taken and sent to the nearest Agriculture
university, Krishi Vigyan Kendra or other government soil testing laboratory
with appropriate soil testing charges.

माती परी णासाठी मातीचे नमुने काढून ते जवळ ा िव ापीठ, कृषी िव ान क  िकंवा
इतर शासकीय मृदा परी ण योगशाळेत यो  शु ासह पाठवून माती परी णा ा
अहवालानुसार िपकानुसार रासायिनक खताचे िकंवा इतर कृषी िनिव ांचे िनयोजन करावे.


