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पु णे
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मागील आठवडयाचे हवामान : पुणे परसरात मागील आठवडयात कमाल तापमान २७.५ ते ३१.१ अंश सेि*सअस तर
+कमान तापमान १४.४ ते १८.२ अंश सेि*सअस.या दर0यान होते. सकाळची सापे4 आ56 ता ८९ ते ९६ ट:के तर
दप
ु ारची सापे4 आ56 ता ३६ ते ५० ट:के होती. वार्6याचा सरासर= वेग ताशी २.५ ते ५.५ +क.मी. होता, बा@पीभवनाचा
वेग २.७ ते ४.५ Aम.मी. BCत Dदन होता. Bखर सय
6 काशाचे तास ३.८ ते ८.२ Bती Dदवस होते. मागील आठवडयात
ू B
०.० Aम.मी. इतका पाऊस झाला.
हवामान अंदाज : या आठवडयात पुणे िजKयात कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेि*सअस तर +कमान तापमान
१४.० ते १९.० अंश सेि*सअस.या दर0यान राह=ल. सकाळची सापे4 आ56 ता ७७ ट:के तर दप
ु ारची सापे4 आ56 ता ३६
ट:के दर0यान राह=ल. वार्6याचा सरासर= वेग ताशी ५ ते ८ +क.मी. दर0यान राह=ल. आकाश CनरL राह=ल. वार्6याची
Dदशा आMNयेकडून वायOयेकडे राह=ल.

हवामान अंदाजावर आधार+त कृषी स6ला
िज*Kयात पुढ=ल ५ Dदवसात हवामान कोरडे राहQयाची श:यता असन
ू पुढ=ल ३ Dदवसात +कमान तापमानात फारसा
बदल संभवत नाह=. मागील आठवRयातील कोरडे हवामान व या आठवRयातील कोरडे हवामान ल4ात घेता रTबी
पके, भाजीपाला व फळबागांना गरजेनुसार पाणी यावे.

पक

पक
पक

गहु

कृषी स6ला

अव7था
वाढ=ची

बागायती गहु पेरणीस १ मDहना झाला अस*यास ५० +कलो नाचा हVता BCत हे :टर=
यावा.

अवथा
Wवार= व
करडई

पक
वाढ=ची
अवथा

रबी Wवार=, करडई व भाजीपाला पकावर=ल मावा +कडी.या CनयंणासाठY २५ डT*यु
जी थायोमेथॉ:झाम २ [ॅम +कं वा डायमेथोएट ३० ईसी १० Aमल= १० Aलटर पाQयातन
ू
फवारावे.
भाजीपाला पकावर=ल रसशोषक +कडीं.या CनयंणासाठY डायAमथोएट ३० ईसी १५
Aमल= +कं वा लॅ 0बडासाय हॅलो^ीन ५ ईसी ६ Aमल= BCत १० Aलटर पाQयात Aमसळुन

भाजीपाला
पके

पक
वाढ=ची
अवथा

फवारणी करावी.
गवार, टोमॅटो, Aमरची, भ_ डी इ. भाजीपाला पकावर भुर= या रोगाचा Bादभ
ु ा6व होQयाची
श:यता आहे . यासाठY पाQयात वरघरळणारे ८०% गंधक २ [ॅम BCत Aलटर या
Bमाणे फवारणी करावी. Bादभ
ु ा6व जात Dदसन
ू आ*यास डायफेनकोनॅझोल १/२ Aमल= +
पोटॅ Aशअम बायकाबcनेट ५ [ॅम BCत Aलटर या Bमाणात फवारणी करावी.

कAलंगड

हरभरा

तुर

लागवड

कAलंगड पका.या लागवडीपुवd थायरम हे बुरशीनाशक ३ [ॅम BCत +कलो eबयाQयास

अवथा

चोळुन लागवड करावी.

पक

हरभरा पकावर घाटे अळीचा Bादभ
ु ा6व Dदसन
ू येताच ५ % Cनबfळी अका6ची फवारणी

वाढ=ची

करावी. हरभरा पकावर=ल घाटे अळी.या CनयंणासाठY इं[जी ‘T’ आकाराचे BCत

अवथा

हे :टर= ५० प4ीथांबे उभार*यास +कड आटो:यात ठे वQयास मदत होते.

फुलोरा व

तरु =वर=ल घाटे अळीचे CनयंणासाठY िपनोसॅड ४५ एस सी २.५ Aमल= BCत १० Aलटर

श_गा

पाQयातन
ू +कं वा इमॅमे:ट=न बेNझोएट ५ एस जी ४ [ॅम BCत १० Aलटर पाQयातन
ू

भरQयाची

फवारावे.

अवथा
कापुस

कांदा

Aमरची
काकडी व
वेलवगdय
भाजीपाला
पके
जनावरांचे
Oयवथापन

पक

उशीरा पेरणी केले*या कपाशीवर=ल श_दर= बfड अळीचे CनयंणासाठY थायोडोकाब6 ७५

वाढ=ची

डT*यू पी २० [ॅम BCत १० Aलटर पाQयातन
ू फवारावे. पूण6 उमलले*या कापसा.या

अवथा

वेचणीचे काम श:यतो सकाळी करावे.

पक

कांदा पकावर=ल फुल+कडी.या CनयंणासाठY

डायमेथोएट ३०% Bवाह= १५ Aमल= +कं वा

वाढ=ची

लॅ 0बडा सायहॅलो^ीन ५% Bवाह= ६ Aमल=

या +कटकनाशकां.या BCत १० Aलटर

अवथा

पाQयात Aमसळून आलटून पालटून फवारQया कराOयात.

पक

Aमरची पकावर=ल फुल+कडी.या CनयंणासाठY इAमडा:लोBड १७.८ एस.एल. ५ Aमल=

वाढ=ची

+कं वा +फBोनील ५ एस.सी. १५ Aमल= या +कटकनाशकां.या BCत १० Aलटर पाQयात

अवथा

Aमसळून आलटून पालटून फवारQया कराOयात.

पक
वाढ=ची
अवथा

वेलवगdय भाजीपालामधील फळमाशी +कडी.या OयवथापनासाठY हे :टर= १५ ते २०
:युलुरचे गंध सापhयाचा वापर करावा. काकडी व वेलवगdय भाजीपाला पकावर=ल
केवडा या रोगा.या CनयंणासाठY मेट_लॅ:झील ८ % + मॅNकोझेब ६४ %, हे संयु:त
बुरशीनाशक २० [ॅम BCत १० Aलटर पाQयात Aमसळुन फवारावे.
पो*i=मधील प4ांचे थंडीपासन
ू संर4ण करावे. जनावरांना रोग BCतबंधक उपाय 0हणन
ू
पशु वैयका.या सहाkयाने योMय वेळी लसीकरण कlन mयावे तसेच जनावरांना नेहमी
पQयास वछ पाणी यावे.

