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पु णे
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मागील आठवडयाचे हवामान : पुणे परसरात मागील आठवडयात कमाल तापमान २५.६ ते २८.९ अंश सेि*सअस तर
+कमान तापमान २१.२ ते २२.९ अंश सेि*सअस-या दर/यान होते. सकाळची सापे3 आ45 ता ८७ ते ९३ ट9के तर
दप
ु ारची सापे3 आ45 ता ६९ ते ९२ ट9के होती. वा:याचा सरासर; वेग ताशी ५.० ते ९.९ +क.मी. होता, बा?पीभवनाचा
वेग १.० ते ३.७ @म.मी. ABत Cदन होता. Aखर सूयA
5 काशाचे तास ०.० ते ३.१ Aती Cदवस होते. मागील आठवडयात
९१.५ @म.मी. इतका पाऊस झाला.
हवामान अंद ाज : या आठवडयात पुणे िजJयात कमाल तापमान २६ ते २८ अंश सेि*सअस, तर +कमान तापमान २२
अंश सेि*सअस-या दर/यान राह;ल. सकाळची सापे3 आ45 ता ९३ ट9के तर दप
ु ारची सापे3 आ45 ता ८९ ट9के
दर/यान राह;ल. वा:याचा सरासर; वेग ताशी १२ ते १७ +क.मी. दर/यान राह;ल. आकाश पण
5 ः ढगाळ राह;ल.
ू त
वा:याची Cदशा नैऋयेकडून ईशाPयेकडे राह;ल.

हवामान अंद ाजावर आधार+त कृषी स6ला
भारतीय हवामान खाया-या अंदाजानस
ु ार िज*Jयात पढ
ु ;ल ४८ तासात बहुतेक Cठकाणी व यापढ
ु ;ल ३ Cदवसात
अनेक Cठकाणी हल9या ते मRयम वSपा-या पावसाची श9यता आहे . िज*Jयात पढ
ु ;ल २४ तासात तुरळक Cठकाणी
जोरदार ते अBतजोरदार पावसासह तुरळक Cठकाणी मुसळधार वSपा-या पावसाची श9यता आहे व Cदनांक १८ जुलै
रोजी तुरळक Cठकाणी जोरदार ते अBतजोरदार तर १९ व २० जुलै रोजी तुरळक Cठकाणी जोरदार वSपा-या
पावसाची श9यता अस*याचा इशारा दे Uयात आलेला आहे . तुरळक Cठकाणी जोरदार ते अBतजोरदार वSपा-या
पावसाची श9यता अस*याने शेतात पाणी साठू दे ऊ नये व साठले*या अBतर9त पाUयाचा चरावारे Bनचरा करावा.

पक

पक

कृषी स6ला

अव7था

पेरणी के*यापासन
ू सुरवातीचे ३० Cदवस शेत तणवरह;त ठे वणे अयंत गरजेचे आहे ,
पक
बाजर;

वाढ;ची
अवथा

कारण याच कालावधीत तण व पक यां-यात हवा, पाणी, अPन4Wये आXण सूयA
5 काश
@मळवUयासाठY

परपरांशी

पधा5

होत

असते.

पेरणी

झाले*या

बाजर;

मRये

तणBनयंणासाठY उगवणपूव5 (पेरणीनंतर परं तु बी उगवUयापूव\) अॅ_ाझीन हे तणनाशक
हे 9टर; १ +कलो ५०० @लटर पाUयासोबत फवारावे. पेरणीनंतर २५ ते ३० Cदवसा-या
आत १ खुरपणी +कं वा डवरणी करावी.

पक
मका

वाढ;ची
अवथा

सोयाबीन

पेरणी संपताच वाफशावर अॅ_ाटाप (५० ट9के) तणनाशक एका हे 9टचरसाठY दोन +कलो
या Aमाणात ABत ५०० @लटर पाUयात @मसळून समAमाणात ज@मनीवर फवारावे.

पक

पीक उगवणीनंतर १५ ते २० Cदवसांनी एक कोळपणी व नंतर खुरपणी कaन शेत

वाढ;ची

तणमु9त ठे वावे. अथवा पीक उगवणीनंतर २१ Cदवसांनी ABत हे 9टर; इमॅझथ
े ायपर

अवथा

+bयाशील घटक ०.१ ते ०.१५ +कलो ५०० ते ६०० @लटर पाUयामRये @मसळून तणांवर

फवारावे.
पक
तरू

वाढ;ची
अवथा

तूर पकात पेरणीनंतर उगवण न झाले*या रका/या जागी नांdया भरUयाची कामे
करावीत. पेरणी झाले*या 3ेात योdय रोपांची संeया राखUयासाठY पकाची वरळणी
करावी जेणेकSन ज@मनीतील ओलावा व अPP4WयासाठY पकांची परपरांशी पधा5
होणार नाह;.
नवीन लागण केले*या भात खाचरात रोपे िथर होईपयgत पाUयाची पातळी १ ते २
सh.मी. ठे वावी. तसेच iया Cठकाणी लागवड केलेल; रोपे Aाथ@मक अवथेत आहे त तेथे
२-३ सh.मी पाUयाची पातळी ठे वावी. भातरोपांची पन
ु ला5गवड झाले*या Cठकाणी

भात

रोपवाCटका
व लागवड

तणBनयंणासाठY kयुटा9लोर ५० ईसी +कं वा बhlथओकाब5 ५० ईसी १.५ +कलो ५००
@लटर पाUयात @मसळून लावणीनंतर १ आठवmया-या आत फवारावे. तणनाशक
फवारणी पुव\ खाचरातील संपुण5 पाणी काढून टाकावे व दस
ु -या Cदवशी पुPहा पाणी
भरावे. खेकडा BनयंणासाठY काबा5र;ल १०० % , ५० nॅम +कं वा अॅ@सफेट ७५ nॅम हे १
+कलो @शजले*या भातात @मसळून गोoया कaन pबळात टाकाWयात व pबळे lचखलाने
बंद कaन qयावीत.

भाजीपाला

पक

सRया-या

ढगाळ

व

दमट

हवामानामुळे

भाजीपाला

पकावर;ल

भुर;

रोगा-या

वाढ;ची

BनयंणासाठY स*फर ३ nॅम +कं वा केराथेन १ nॅम Aती @लटर पाणी अlधक िटकर

अवथा

सोबत @मसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी.
सRया-या ढगाळ व दमट हवामानामुळे, १५ Cदवसापूव\ पेरणी झाले*या कापूस
पकावर;ल रस शोषणा:या +कडीं-या BनयंणासाठY डायमेथोएट ३०% ई. सी. १० @मल;
Aती १० @लटर पाUयात @मसळून फवारणी करावी तसेच ४५ Cदवस पेरणी झाले*या
कापूस पकावर;ल शhदर; बsड अळी-या BनयंणासाठY हे 9टर; ५ फेरोमन सापळे

पक
कापूस

वाढ;ची
अवथा

उभारावेत व ५ ट9के Bनंबोळी अका5ची +कं वा थायोडीकाब5 ७५ डkल.ू पी. १२ nॅम ABत
१० @लटर पाUयात @मसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. कापस
ू
पकावर;ल ला*या रोगा-या BनयंणासाठY @शफारशी खतापे3ा २५ % जात खताची
माा यावी (१२५:६५:६५) यासोबत २०-३० +कलोnॅम मॅdने@शअम स*फेट ABत
हे 9टर; याAमाणे यावी. या@शवाय पक वाढ;-या काळात २ % DAP -या दोन
फवारUया १५ Cदवसा-या अंतराने कराWयात. कापस
ू िजBनंग @म*स-या परसरामRये
शhदर; बsड अळीसाठY फेरोमन सापळे लावावे. तसेच िजBनंग @मल-या आसपास
+कमान २ +क.मी परसरातील शेतांमRये फेरोमन सापळे लावावे.

डा@ळंब :

सRया-या

ढगाळ

व

दमट

हवामानामुळे

डा@ळंबावर;ल

तेलकट

डाग

रोगा-या

BनयंणासाठY iया बागांमRये फळ काढणी चालू आहे Bतथे uोमोपोल हे जीवाणन
ु ाशक
५ nाम Aती १० @लटर पाUयातन
ू फवारावे. नवीन पालवी फुटले*या बागांमRये कॅvटन
२५ nाम Aती १० @लटर पाUयातन
ू फवारावे.
पावसाoयात ओ*या व कोवoया CहरWया चा:याचे Aमाण अlधक अस*याने जनावरांना
योdय या Aमाणात Cहरवा चारा खाऊ घालावा /हणजे जनावरांना पोटफुगी होणार
जनावरांचे

नाह;. पोटातील जंता-या BनयंणासाठY पशु वैयका-या सहाwयाने जंतनाशक पाजावे.

Wयवथापन

जनावरांना रोग ABतबंधक उपाय /हणन
पशु वैयका-या सहाwयाने योdय वेळी
ू
लसीकरण कSन qयावे तसेच जनावरांना व पxयांना नेहमी पUयास वछ पाणी
यावे.

