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हवामानावर आधार+त कृ ष संदे श
0ामीण कृ ष मौसम सेवा

पु णे

िदनां क: १४.०८.२०१८

मागील आठवडयाचे हवामान : पुणे परसरात मागील आठवडयात कमाल तापमान २५.० ते २८.५ अंश सेि)सअस तर
*कमान तापमान २१.३ ते २२.१ अंश सेि)सअस-या दर/यान होते. सकाळची सापे3 आ45 ता ८६ ते ९७ ट:के तर
दप
ु ारची सापे3 आ45 ता ७६ ते ९२ ट:के होती. वा;याचा सरासर< वेग ताशी ८.४ ते ११.३ *क.मी. होता, बा@पीभवनाचा
वेग २.९ ते ४.१ Aम.मी. BCत Dदन होता. Bखर सूयB
5 काशाचे तास ०.१ ते ४.३ Bती Dदवस होते. मागील आठवडयात
१५.२ Aम.मी. इतका पाऊस झाला.
हवामान अंद ाज : या आठवडयात पुणे िज)Kयात कमाल तापमान २६ ते २९ अंश सेि)सअस, तर *कमान तापमान
२१ ते २२ अंश सेि)सअस-या दर/यान राह<ल. सकाळची सापे3 आ45 ता ८५ ट:के तर दप
ु ारची सापे3 आ45 ता ७४
ट:के दर/यान राह<ल. वा;याचा सरासर< वेग ताशी ०९ ते २६ *क.मी. दर/यान राह<ल. आकाश पण
5 ः ढगाळ राह<ल.
ू त
वा;याची Dदशा नैऋयेकडून ईशाQयेकडे राह<ल.

हवामान अंद ाजावर आधार+त कृषी स5ला
भारतीय हवामान खाया-या अंदाजानस
ु ार िज)Kयात पढ
ु <ल ४८ तासात बहुतेक Dठकाणी व यापढ
ु <ल ३ Dदवसात
अनेक Dठकाणी पाऊस पडRयाची श:यता आहे . पुढ<ल ४८ तासामSये अनेक Dठकाणी पाऊस पडRयाची श:यता
अस)याने आवTयक असेल तेथे अCतर:त पाRयाचा Cनचरा करावा. पावसाची श:यता अस)याने फवारणी पुढे
ढकलावी. पुढ<ल २४ तासात जोरदार वारे वा-याची श:यता ल3ात घेता फळबागांना व फळपकांना काठX *कं वा
बांबच
ू ा आधार यावा तसेच ऊस पकामSये ५ ते ६ ऊस एक बांधावेत.

पक
सोयाबीन

पक

कृषी स5ला

अव6था
पक

ववध Bकार-या *कडीं-या/ अळीं-या CनयंणासाठX पकामSये एकर< ८ ते १० प3ी

वाढ<ची

थांबे उभारावेत. सोयाबीन पकावर पाने खाणा;या अळीचा Bादभ
ु ा5व Dदसन
ू आ)यास एस

अवथा

एल एन पी ]ह< ५०० एल ई ५०० Aमल< ५०० Aलटर पाRयात Bती हे :टर *कं वा
नोमूरआ र<लेई भुकट< १ *कलो, २०० Aलटर पाणी + १०० Aमल<. सुयफ
5 ु ल तेल +
4व_प साबण ३० Aमल<. (सॅQडोवीट *कं वा bायbान) + १ Aलटर दध
ु Aमसळून फवारणी
करावी. या बरु शी-या वापराने आdया रोगeत होवन
ू मरतात. कोरfया हवामानात
फवारणी-या आधी व नंतर पकास भरपूर पाणी यावे तसेच फवारणीनंतर २ Dदवस
पकावर Cतस;या Bहर< फ:त पाणी फवारावे.

मका

मग
ु

पक

सSया-या ढगाळ व दमट हवामानामुळे मा:यावर<ल पण5 करपा रोगा-या CनयंणासाठX

वाढ<ची

०.२५ ट:के Bवाह< डायथेन एम ४५ या बरु शीनाशकाची फवारणी ५०० Aलटर पाRयातन
ू

अवथा

करावी.

फुलोरा

सSया-या ढगाळ व दमट हवामानामुळे मग
ू पकावर वशेषत: भूर< रोगाचा Bादभ
ु ा5व

अवथा

होतो. भूर< रोग फुले येRया-या पुवh अथवा पीक फुलो-यात असताना आ)यास जात

Bमाणात नक
ु सान होते. या रोगा-या

CनयंणासाठX २२ eॅम पाRयात वरघळणारे

गंधक १० Aलटर पाRयात Aमसळून फवारावे. शiगा पोखरणार< अळी / केसाळ अळीचा
बंदोबत करRयासाठX *कनॉलफॉस २५ ईसी २० Aमल< १० Aलटर पाRयात Aमसळून
कkडनाशकाची फवारणी करावी.
भात

रोपवाDटका

lया Dठकाणी लागवड केलेल< रोपे अmधक फुट]या-या अवथेत आहे त तेथे ३ ते ५

व लागवड

सi.मी. पाRयाची पातळी ठे वावी. राइस टे म बोअरर उफ5 खोड*कडी-या CनयंणासाठX
रोपांची पन
5 ेरणी के)यानंतर २८ Dदवसांनी, एक आठवfया-या अंतराने तीन वेळा,
ु प
खोड*कडीची अंडी खाणा;या bायकोeामा जॅपोCनकम व bायकोeामा mचलोCन:स या
परोपजीवी यु:त अंडी असलेले काड5चे Bसारण करणे (५ ते १० bायकोकाड5 Bती
हे :टर).

कापूस

पक

सSया-या

ढगाळ

व

दमट

हवामानामुळे

कापसावर<ल

रस

शोषक

*कडीं-या

वाढ<ची

CनयंणासाठX ५% Cनंबोळी अका5ची फवारणी करावी *कं वा थायAमथो:झाम २५

अवथा

डoल.ु जी. २ eॅम *कं वा इAमडाकलोBीड १७.८ एस एल २ Aमल< Bती १० Aलटर
पाRयातन
ू फवारावे. शiदर< बpड अळी-या CनयंणासाठX कापस
ू पक ६० Dदवसाचे झाले
अस)यास bायकोeामा अंडी (bायकोकाड5) १.५ ल3/हे :टर शेतात Bसारण करावे. तसेच
बpड अळी-या (रासायCनक) CनयंणासाठX Bोफेनोफॉस ५० ईसी ३० Aमल< *कं वा
िपनोसॅड ४५ एस.सी. ३.५ Aमल< BCत १० Aलटर पाRयातून पावसाची उघडीप पाहून
फवारणी करावी.

भाजीपाला

पक

सSया-या ढगाळ व दमट हवामानामळ
ु े भाजीपाला पकावर<ल रस शोषक *कडीं-या

वाढ<ची

CनयंणासाठX ५ % Cनंबोळी अका5ची फवारणी करावी *कं वा ]हटqAसAलयम लेकॅनी (फुले

अवथा

बगीसाईड) या जैवक *कटकनाशाची १ *कलो + १ Aलटर दध
ु BCत २०० Aलटर
पाRयातन
ु फवारणी करावी (कोरfया हवामानात फवारणी-या आधी व नंतर पकास
भरपूर पाणी यावे तसेच फवारणीनंतर २ Dदवस पकावर Cतस;या Bहर< फ:त पाणी
फवारावे) *कं वा इAमडाकलोBीड १७.८ एस एल २ Aमल< Bती १० Aलटर पाRयातन
ू
पावसाची उघडीप पाहून फवारावे.

केळी :

सSया-या ढगाळ व दमट हवामानामुळे केळीवर<ल करपा (Aसगाटोका) रोगाचा Bादभ
ु ा5व
Dदसताच रोगeत पानाचा भाग/ पाने काढून जाळून न@ट करावीत. Kया रोगा-या
CनयंणासाठX २५ eॅम डायथेन एम- ४५ *कं वा २५ eॅम कॉपर ऑि:झ:लोराईड अmधक
१० Aमल< िटकर Bती १० Aलटर पाRयातन
ू फवारावे. यानंतर १० Aलटर पाRयात १००
Aमल< Aमनरल ऑईल Aमसळून फवारणी करावी. फवारणी पावसाची उघडीप पाहूनच
करावी.

जनावरांचे

पावसाdयात ओ)या व कोवdया Dहर]या चा;याचे Bमाण अmधक अस)याने जनावरांना

]यवथापन

योtय या Bमाणात Dहरवा चारा खाऊ घालावा /हणजे जनावरांना पोटफुगी होणार
नाह<. पोटातील जंता-या CनयंणासाठX पशु वैयका-या सहाuयाने जंतनाशक पाजावे.
जनावरांना रोग BCतबंधक उपाय /हणून पशु वैयका-या सहाuयाने योtय वेळी
लसीकरण क_न vयावे तसेच जनावरांना व पwयांना नेहमी पRयास वछ पाणी
यावे.

*8टप : शेतकर+बंधन
ू ी पकावर <कटकनाशकाची, बरु शीनाशकाची फवारणी करताना 6वत:ची यो=यती खबरदार+/
काळजी @यावी.

