
�ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

क� �ीय कापूस संशोधन सं�था
नागपूर

हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 19-05-2023

नागपूर(महारा�� ) साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2023-05-19 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2023-05-20 2023-05-21 2023-05-22 2023-05-23 2023-05-24

पज��मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 42.4 43.0 43.3 43.7 43.8

िकमान तापमान (अं.से) 26.0 26.6 27.1 26.9 27.3

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 32 35 40 43 46

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 28 29 30 33 34

वा�याचा वेग(िकमी/तास) 7 8 9 12 10

वा�याची िदशा(अंश) 294 278 300 274 266

मेघा�ादन (ऑ�ा) 2 2 3 3 3

हवामान सारांश / चेतावणी:

• नागपुर िज��ाम�े, भारतीय हवामान िवभाग, �ादेिशक हवामान क� �, नागपूर �ा िज�ा�रीय अंदाजानुसार,
पुढील पाच िदवस िदनांक २० ते २४मे २०२३ दर�ान आकाश आंिशक ढगाळ राह�ाची श�ता, • पुढील ५
िदवस, हवामान कोरडे राह�ाची अिधकश�तावत�िव�ात आली आहे. • पुढील ५ िदवसाम�े कमाल तापमान
४२.४ ते ४३.८ अंश से��अस तर िकमान तापमान २६.० ते २७.३ अंश से��अस राह�ाची अिधक
श�तावत�िव�ात आली आहे. • कमाल तापमान: िवदभा�म�े पुढील ०५ िदवस कमाल तापमानाम�े फारसा
बदल होणार नाही. • िकमान तापमान: िवदभा�म�े पुढील ०४ ते०५ िदवसात िकमान तापमानाम�े फारसा बदल
होणार नाही.

कृिष स�ा:

• स���थतीम�े असणारे तापमान ल�ात घेता, उ�ाळी भाजीपाला िपकाचे उ�तेपासून संर�ण कर�ासाठी �ीन
शेड नेटचा वापर करावा. • नवीन लागवड केले�ा १ ते ४ वष� वया�ा फळझाडां�ा आ�ात पाला पाचोळा,
ग�ां�ाचे आ�ादन करावे. लहान रोपांवर प�हाटी िकंवा तु�हाटीचे छ�र करावे. • वाढ�ा तापमानाचा अंदाज
ल�ात घेता, शेतीमधील मह�ाची कामे िह सकाळी ११ वाजता पूव� कर�ास �ाधा� �ावे. • कोर�ा हवामानाचा
अंदाज ल�ात घेता कापणी केलेला शेतमाल आव�कता अस�ास उ�ाम�े वाळवावा. उदाहरणाथ�: हळद,
उ�ाळी भुईमुग इ�ािद. • कृषी रसायनां�ा फवारणीची कामे, उ�ा िपकात खते दे�ाची कामे तसेच
आंतरमशागतीची कामे �� हवामान प�र��थती असताना करावी. • पावसा�ात शेतातील पाणी जागेवरच
मुरिव�ासाठी तसेच अवघावासोबत मौ�वान मातीचा थर वा�न जाऊ नये �णून जिमनीची मशागत (नांगरणी,
वखरणी) करताना मु� उतारला आडवी िकंवा समतल रेषा काढून (कंटूर) या रेषेला समांतर करावी. • र�ी व
उ�ाळी हंगामातील िपके काढले�ा शेताची ��रत नांगरणी करावी, यामुळे जमीन ताप�ास मदत होऊन िकडीचे
कोष व घातक बुरशीचा नायनाट हो�ास मदत होईल व पेरणीसाठी जिमनीची मशागत चांगली होईल. • माती
परी�णासाठी मातीचे नमुने काढून ते अिधकृत िकंवा शासकीय मृदा परी�ण �योगशाळेत यो� शु�ासह पाठवून
माती परी�ण अहवालानुसार िपक पर�े कृषी िनिव�ा चे िनयोजन करावे. • खरीप भाजीपाला िपकाची रोपे तयार
कर�ाक�रता गादी वा�ावर (रोपवािटका) िबयाणे पेरावे. िमरची, वांगी, टोमाटो यां�ा िबया�ास ट� ायकोडमा� या
बुरशीनाशकाची बीज �ि�या क�न यो� अंतरावर ओळीत टाकावे.



संि�� संदेश स�ा:

• मु��थानी जल संधारण व जिमनीची धूप टाळ�ासाठी, जिमनीची मशागत (नांगरणी, वखरणी) करताना मु�
उतारला आडवी िकंवा समतल रेषा काढून (कंटूर) या रेषेला समांतर करावी.

िपक िनहाय स�ा:

िपक िपक िनहाय स�ा
भुईमूग • कोर�ा हवामानाचा अंदाज ल�ात घेता प�रप� अव�थेतील भुईमुग िपकाची काढणी क�न �ावी.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा:

फळे आिण
भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

सं�ा

• 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 १७ ते ७४ िलटर पाणी, ५ ते ७ वष� वया�ा झाडाला १०२ ते १६६ िलटर पाणी व ८ वषा�वरील
झाडांना १८७ ते २३५ िलटर �ती झाड �ती िदवस पाणी �ावे. • तापमानातील वाढ ल�ात घेता
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.

सं�ा

• 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 ल�ात घेता २-४
डी १.५ �ाम आिण पोटािशयम नायट� ेट १ िकलो १०० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. •
फळ बागांम�े �ौढ अव�थेतील रस शोषक िकडी�ा �व�थापनासाठी ३० िपवळे िचकट सापळे
(३० x ४० स�मी आकाराचे व आठव�ा�ा अंतराने �ीकर �णून एरंडी तेलाचा वापर करावा) �ती
एकर १.५ ते २ मीटर जिमनीपासून उंचीवर लावावे.

सं�ा

• िडं�ा �भािवत भागा�ा �भावी �व�थापनासाठी आतील भागास इजा होणार नाही याची काळजी
घेऊन िडंक बाहेर पडतो भाग धारधार चाकूने िकंवा पटाशीने खरडून �ा भागावर मेफेनो�झाम*
एमझेड ६८ (५० �ाम) िकंवा फोसेटील एएल (५० �ाम) १ िलटर पा�ात िमसळून पे� तयार क�न
�ादुभा�व �� भागावर लावावी. ३० िदवसा�ा अंतराने पु�ा िह पे� लावावी.

सं�ा

• बाग ६ वष� पे�ा जा� वयाची अस�ास १५० ते २४० िलटर पाणी �ती झाड �ती िदवस देणे
आव�क आहे. अित�र� बा�ीभवन रोख�ासाठी भाता�ा प��ा (तनस) िकंवा �थािनक
पातळीवर उपल� स��ि�य िकंवा अजैिवक (Blackpolythene) सािह�ासह मातीचे आ�ादन करावे.
• आ�ादनामुळे मुळे जिमनीतील ओलावा दीघ� काळ िटकून राह�ास मदत होते. बा�ो�ज�न
कमी कर�ासाठी २ % काओलीन ची फवारणी करावी. लहान फळांचा जीवाणूज� कर�ाचा
�ादुभा�व िनयंि�त कर�साठी कॉपर ऑ���ोराईड २५ �ाम �ती १० िलटर पा�ात िमसळून
फवारणी करावी.

सं�ा

• आ�ादनामुळे मुळे जिमनीतील ओलावा दीघ� काळ िटकून राह�ास मदत होते. बा�ो�ज�न
कमी कर�ासाठी २ % काओलीन ची फवारणी करावी. लहान फळांचा जीवाणूज� कर�ाचा
�ादुभा�व िनयंि�त कर�साठी कॉपर ऑ���ोराईड २५ �ाम �ती १० िलटर पा�ात िमसळून
फवारणी करावी.

कागदी िलंबू

• िलंबा�ा १ ते ४ वष� वया�ा झाडास ११ ते ३५ िलटर पाणी �ती िदवस �ती झाड �ावे, ५ ते ७ वष�
वया�ा झाडास ४२ ते ६१ िलटर पाणी �ती िदवस �ती झाड �ावे, ८ ते १० वष� वया�ा झाडास ७३ ते
१०८ िलटर पाणी �ती िदवस �ती झाड �ावे. • िलंबू बागांम�े पाऊस आिण गारिपटीमुळे िलंबूवग�य
कॅ�र (Citruscanker) मो�ा �माणात होतो. िलंबू �ा बागेतील �ादुभा�व �� भागाची छाटणी
करावी. १८० �ॅम कॉपर ऑ���ोराईड आिण ६�ॅम �� े�ोसाय��न ६० िलटर पा�ात िमसळून
�� व शांत हवामान प�र��थती असताना फवारणी करावी.

हळद • कोर�ा हवामानाचा अंदाज ल�ात घेता, आव�कता अस�ास हळद िपक उ�ात वाळू घालावे.
कोबी • मागील आठव�ातील ढगाळ हवामान ल�ात घेता, कोबी व फुल कोबीवरील वरील मावा

िकडी�ा �व�थापनासाठी डायमेथोएट ३० ईसी १३ िमली िकंवा सायंट� ािनली�ोल १०.२६ ओडी १२
िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी. • मागील आठव�ातील ढगाळ हवामान
ल�ात घेता, कोबी व फुल कोबीवरील वरील चौकोनी ठीप�ा�ा पतंग कीड �व�थापनासाठी,



फळे आिण
भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

�ो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. • फवारणीची कामे िह �� व शांत
हवामान असताना करावी.

िमरची

• वाढलेले तापमान व ढगाळ हवामान ल�ात घेता, िमरची िपकाम�े फुलांची गळ कमी कर�ासाठी
�ॅनोिफ� ५ मी.ली., �ती ९ िलटर पा�ात िमसळून िमरची लागवडीनंतर ५० व ७० िदवसांनी
फवारणी करावी. • स�प�र��थतीत िमरची िपकावरील रसशोषक िकडी�ा िनयं�णाक�रता, ५ ट�े
िनंबोळी अक�  िकंवा ईिमडा�ोि�ड १७.८ ट�े �वाही ५ िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून
फवारणी करावी. • ि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

• मागील आठव�ातील ढगाळ हवामानामुळे टोमॅटो िपकावर उिशरा येणा�या करपा रोगाचा
�ादुभा�व िदसून आ�ास �व�थापनासाठी �� हवामान प�र��थती असताना कॉपर
ऑ���ोराईड (३.० �ाम �ती िलटर पाणी) िकंवा मॅ�ोझेब (२.० �ाम �ती िलटर पाणी) िकंवा
बोड� िम�ण (१ %) िकंवा कॉपर 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.

पशुधन िवषयक िनहाय स�ा:

पशुधन
िवषयक पशुधन िवषयक िनहाय स�ा

�ैस

• जनावरांना िप�ासाठी �� व थंड पा�ाची �व�था करावी व सावलीम�े िनवा�याची �व�था
करावी. बैल व इतर जनावरांकडून सकाळी ११ ते दुपारी ०४ वाजेदर�ान काम करणे टाळावे.
गो�ातील तापमान गो�ाचे शेड ला पांढरा रंग �ावा. श� अस�ास शेड म�े पा�ाचा फवारा व
फोगस� चा लावावे. जा� उ�ते�ा काळात जनावरां�ा अंगावर पाणी फवारावे. जनावरां�ा आहारात
िहरवा चारा, �िथने, खिनज िम�ण व िमठाचा समावेश करावा. चर�ासाठी सकाळी िकंवा सं�ाकळी
सोडावे.

गाय
• दुभ�ा गाईस दररोज ८ िकलो वाळलेला चारा + ६ िकलो िहरवा चारा आिण १ िकलो खुराक �ावा.
खुराक िम�ण करताना मका, �ारी, बाजरी, ग�ाचा कोडंा याचा वापर करावा. खुरकात २० �ाम �ती
िकलो या �माणात िम�ण िमसळावे.

बकरा
िकंवा
बकरी

• शे�ांना पायखुरी/तोडंखुरी, घटसप� आिण आं�िवषार टाळ�ाक�रता पशुवै�कीय अिधका�या�ा
स�ाने लसीकरण करावे. जनावरांना ��� आिण थंड पा�ाची सोय करावी. जनावरांचे उ�तेपासून
व िवजांपासून संर�ण कर�ासाठी जनावरांना शेड िकंवा गो�ात ठेवावे.

कुकुटपालन िवषयक िनहाय स�ा:

कुकुटपालन
िवषयक कुकुटपालन िवषयक िनहाय स�ा

प�ी • उ�तेपासून संर�ण िमळ�ासाठी कोबं�ां�ा शेड ला कापडी पडदे लावावे तसेच हवा
खेळती राहील याची द�ता �ा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�ा सकाळी
०८:३० वाजेपय�त असेल, याची नोदं �ावी. * संशोधनावर आधा�रत िशफारस. दोन िकंवा
�ापे�ा अिधक रसायने िकंवा संजीवके एक� िमसळू नये.


