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मागील आठवडयाचे हवामान : पुणे परसरात मागील आठवडयात कमाल तापमान ३६.७ ते ४०.८ अंश सेि+सअस तर
,कमान तापमान २३.० ते २६.० अंश सेि+सअस.या दर0यान होते. सकाळची सापे4 आ56 ता ३३ ते ७५ ट9के तर
दप
ु ारची सापे4 आ56 ता १५ ते २९ ट9के होती. वा<याचा सरासर= वेग ताशी ४.३ ते ९.८ ,क.मी. होता, बा@पीभवनाचा
वेग ४.३ ते १२.२ Aम.मी. BCत Dदन होता. Bखर सूयB
6 काशाचे तास ७.४ ते १०.८ Bती Dदवस होते. मागील
आठवडयात ३.७ Aम.मी. इतका पाऊस झाला.
हवामान अंदाज : या आठवडयात पुणे िजKयात कमाल तापमान ३७ ते ३९ अंश सेि+सअस, तर ,कमान तापमान २३
ते २५ अंश सेि+सअस.या दर0यान राह=ल. सकाळची सापे4 आ56 ता ७६ ट9के तर दप
ु ारची सापे4 आ56 ता २३ ट9के
दर0यान राह=ल. वा<याचा सरासर= वेग ताशी ९ ते १४ ,क.मी. दर0यान राह=ल. आकाश ढगाळ राह=ल. वा<याची Dदशा
पिMचमेकडून पूवNकडे राह=ल.

हवामान अंदाजावर आधार+त कृषी स6ला
िज+Kयात Dदनांक १७, १८ व १९ मे रोजी तरु ळक Dठकाणी मेघगज6नेसह पाऊस पडPयाची श9यता आहे . पढ
ु =ल ५
Dदवसात कमाल तापमानात फारसा बदल संभवत नाह=. िज+Kयात तुरळक Dठकाणी मेघगज6नेसह पाऊस पडPयाची
श9यता अस+यामुळे काढणीस तयार असले+या उRहाळी पकांची (बाजर=, भुईमग
ु इ.) काढणी करावी व सुरV4त
Dठकाणी साठवणुक करावी. उRहाळी भाजीपाला व फळबागांना श9यतो सायंकाळी वारं वार व हलके ओल=त करावे.
आवMयक तेथे दोन पाPया.या पाळीतील अंतर कमी करावे. एक वषा6चे आतील नवीन लागवड केले+या फळपकांचे
(कलमे/ रोपे) कडक उRहापासन
संर4णासाठ[ सावल= करावी. जAमनीतन
होणारे
ू
ू

पाPयाचे बा@पीभवन कमी

करPयासाठ[ सव6च पके व फळबागांना गवत व काडीकच-याचे ,कं वा उ]या पकात ^लॅ ट=क अ.छादन करावे. खर=प
हं गामा.या पुवत
6 यार=साठ[ जAमनीची नांगरट कaन जAमन उRहात तापू यावी. पुव6 मशागतीची कामे सुa करावीत.
तसेच बांध बंDदती कaन cयावी.

पक

पक

कृषी स6ला

अव7था

कापसावर=ल सdD5य बeड अळी.या Cनयंणासाठ[ कापुस पेरणीपुवf आधी.या पकांची
कापस
ू

पेरणी

धसकटे , पळकाgया, पाला व इतर कचरा गोळा कaन तो जाळावा व शेत व.छ ठे वावे.
यामुळे कhड व रोग यां.या सु^तावथा न@ट होPयास मदत होते.

नवन
फळबाग

नवन फळबाग लागवड करPयासाठ[ फळपकां.या Aशफारस अंतरानुसार १x१x१ Aम. चे
लागवड

लागवड
भाजीपाला

खjडे खोदन
ु तयार करावेत जेणेकkन खjया.या आतील बाजूस व उकरले+या मातीस
ऊन लागन
ू Cनसग6तः ,कडींचे Cनयंण होईल.

पक

भाजीपाला

पकावर=ल

रस

शोषणा-या

,कडीं.या

Cनयंणासाठ[

इAमडा9लोBड

वाढ=ची

७०% डm+यू जी ०.७ nॅम ,कं वा

अवथा

डायAमथोएट ३०% ईसी २० Aमल= BCत १० Aलटर पाPयात Aमसळून फवारणी करावी.

थायोAमथॉ9झॉम २५ डm+यू जी २ nॅम ,कं वा

भd डी व टोमॅटोवर=ल फळपोखरणा-या अळी.या pयवथापनासाठ[ ,कडलेल= फळे मातीत
भd डी व
टोमॅटो

फळधारणा

पुaन टाकावीत तसेच डे+टामेqीन २.८% ईसी ८ Aमल= ,कं वा ि9वनॉलफॉस २५% ईसी
२० Aमल= ,कं वा

लॅ 0mडा सायहॅलोqीन ५% ईसी ६ Aमल= BCत १० Aलटर पाPयात

Aमसळुन फवारणी करावी.
टरबज
ु /
काकडी

पक
वेल

वगfय पके
आंबा

वाढ=ची
अवथा

काकडी, दध
या पकांवर=ल
ु ीभोपळा, कारल=, दोडका, वांगी, टोमॅटो, टरबज
ु , खरबज
ु
फुल,कडी व नाग अळीचा Bादभ
ु ा6व Dदसन
ु येताच या.या Cनयंणासाठ[ ४% Cनंबोळी
अक6 फवारावे. तसेच फळमाशी.या Cनयंणासाठ[ 9युलुरचे एकर= ५ कामगंध सापळे
लावावेत. दर ३ आठवjयांनी लुर बदलावे.
प9व झाले+या आंmयाची काढणी श9यतो सकाळी दहापुवf ,कं वा दप
ु ार= ४ नंतर करावी
तसेच आंबा फळांची वाहतुक श9यतो संsय़ाकाळी करावी.
जनावरांना पोटातील जंता.या Cनयंणासाठ[ पशु वैयका.या सहाvयाने जंतनाशक

जनावरांचे
pयवथापन

पाजावे. जनावरांना रोग BCतबंधक उपाय 0हणून पशु वैयका.या सहाvयाने योwय
वेळी लसीकरण कkन cयावे तसेच जनावरांना नेहमी पPयास वछ व थंड पाणी
यावे. पो+x= शेड.या छपरावर वाळलेले गवताचे अ.छादन करावे व शेड.या भोवती
गोणपाट बांधन
ु ओले करावे व पyयांना नेहमी व.छ व थंड पाणी यावे.

