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रिजल्हा

:

पुणे

मागील आठवडयाचे हवामान :
मागील आठवडयाचे हवामान : पुणे पविरसरात मागील आठवडयात कमाल तापमान ३४.० ते ३७.६ अंश सेवि)सअस तर विकमान तापमान १४.२ ते २०.९ अंश
सेवि)सअसच्या दरम्यान होते. सकाळची सापेक्ष आद्र3ता ३७ ते ६५ टक्के तर दुपारची सापेक्ष आद्र3ता १७ ते ३० टक्के होती. वाऱ्याचा सरासरी वेग ताशी __
विक.मी. होता.
हवामान अंदाज : या आठवडयात पुणे वि7ह्यात कमाल तापमान ३५ ते ३७ अंश सेवि)सअस, तर विकमान तापमान १७ ते १९ अंश सेवि)सअसच्या दरम्यान राहील.
सकाळची सापेक्ष आद्र3ता ७१ टक्के तर दुपारची सापेक्ष आद्र3ता ३८ टक्के दरम्यान राहील. वाऱ्याचा सरासरी वेग ताशी ४ ते ६ विक.मी. दरम्यान राहील. आकाश
अंशतः ढगाळ राहील. वाऱ्याची विदशा आग्न्येयक
े डू न वायव्येकडे राहील.
मागील आठवड्यातील हवामान

पु ढील पाच रिदवसांचा हवामानाचा अंदाज

हवामान घटक
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रिदनांक
पाऊस (रिममी)
कमाल तापमान (अं.से .)
रिकमान तापमान (अं.से .)
ढग रि'(ती (आकाश)
सकाळची सापे क्ष आद,र- ता
दुपारची सापे क्ष आद,र- ता
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वाऱ्याचा वे ग (रिकमी/तास)
वाऱ्याची षिदशा (अं श)
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हवामान अं दाजावर आधाषिरत कृ ी सल्ला
पीक
पीक अवस्था
हवामान सारांश/ इशारा

सामान्य स)ला

सं सर्गजन्य
आजार पासून रक्षण पासून रक्षण र पासून रक्षणक्षण

Covoid 19 ya

र पासून रक्षणब्बी ज्वारी  ज्वार पासून रक्षणी ज्वारी 

पक्वता ते काढणी
अवस्था

कृषि षिव यक सल्ला
भारतीय हवामान खात्याच्या अंदा7ानुसार वि7)ह्यात विदनांक २७ व २८ माच3 २०२० रो7ी तुरळक विठकाणी विव7ांचा
कडकडाट व सोसाटयाच्या वा-यासह (वा-याचा वेग ताशी ३० – ४० विकमी ) व पावसाची शक्यता तसेच विदनांक २९ माच3
२०२० रो7ी मेघग73ना, विव7ांचा कडकडाट व सोसाटयाच्या वा -यासह (वा-याचा वेग ताशी ३० – ४० विकमी ) व गारांचा
पाऊस काही विठकाणी पडण्याची शक्यता असून विदनांक ३० माच3 २०२० रो7ी तुरळक विठकाणी विव7ांच्या कडकडाट व
सोसाटयाच्या वा-यासह (वा-याचा वेग ताशी ३० – ४० विकमी ) व पावसाची शक्यता आहे.
तुरळक विठकाणी पाऊसाची शक्यता अस)याने पक्व झालेली विपके ज्वारी, हरभरा, गहू इत्यादी ंची काढणी करुन घ्यावी.
काढणी झाले)या विपकांची मळणी करुन सुरक्षीत विठकाणी साठवणूक करावी. मळणी करणे शक्य नस)यास, काढलेली विपके
पावसापासून संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने योग्यरीत्या झाकून ठे वावीत. 7नावरे सुरक्षीत विठकाणी बांधावीत. पाऊसापासून
बचावासाठी उघडयावरील धान्य सुरविक्षत स्थळी हलवावे . पावसाचा अंदा7 बघून विपकावर विकटकनाशकाची,
बुरशीनाशकाची फवारणी करावी.
Covid-19 या संसग37न्य आ7ारापासून संरक्षण करण्यासाठी खोकला, ताप, डोकेदुखीची लक्षणे अस)यास
mohfw.gov.in, who.int नुसार ने विदलेली स्वास्थ्य संबविं धत काळ7ी घ्या.
वर सांविगतले)या आ7ाराची लक्षणे कायम राविह)यास तोंडास मास्क लावा, शेताच्या कामादरम्यान लोकांमध्ये संपक3
टाळण्यासाठी 3-5 फूट अंतर ठे वा समुदायामध्ये 7वळ7वळ एकत्र येऊ नका. अशा आ7ाराची लक्षणे आविण योग्य आरोग्य
सेवेसाठी संशवियत प्रवासाचा इवितहास असले)या लोकांना टाळण्यासाठी, त्यांना योग्य तपासणी आविण साफसफाईचा स)ला
द्या. सॅविनटायझरने हात धुवा आविण हातचे हातमो7े वापरा, उघड्या हातांनी साव3 7विनक विठकाणी दूविषत होण्याचे स्त्रोत
ू सॅविनटायझर वापरा. साव3 7विनक विठकाणी
असले)या कोणत्याही गोष्टीस स्पश3 करु नका आविण हात वारंवार साबणाने धुवन
गुटखा खावून थुक
ं णे, कफ टाकणे, उघडे खुले विशंकने टाळा तोंडावर रुमाल धरा आविण कोरोना Covid-19 प्रसार
रोख्यासाठी प्रशासनास मदत करा. आप)या, आप)या कु टुं बाच्या आविण समा7ाच्या सुरविक्षततेसाठी हात धुवा, स्वच्छता
राखा, प्रवास टाळा आविण स्वतःची काळ7ी घ्या.
पक्व झाले)या ज्वारी विपकाची काढणी करावी. काढणी केलेली कणसे उन्हात वाळवावीत व नंतर मळणी करावी. साठवणुकी
पूवW ज्वारीचे धान्य उन्हात वाळवावे व साठवणूक करावी.

पक्वता ते काढणी
अवस्था

गहू विपकाची कापणी विपक पक्व होण्याच्या २-३ विदवस आधी करावी त्यामुळे गव्हाचे दाने शेतात झडण्याचा प्रकार टाळता
येईल. कापणीच्या वेळी दाण्यातील ओलाव्याचे प्रमाण १५ % विकंवा कमी असावे .
भु ईमु र्ग
भुईमुग विपक पेरणीनंतर ४० विदवंसापयYत तण विवरहीत ठे वावे त्यासाठी वेळोवेळी कोळपणी व ख रु पणी करावी. उन्हाळी
भुईमुगास 7विमनीच्या मगदूरा प्रमाणे ८ ते १० विदवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे . भुईमूगाच्या आ-या 7विमनीत 7ाण्यास सुरुवात
विपक वाढीची
झा)यावर आंतरमशागत करु नये . पाने खाणाऱ्या अळीच्या विनयंतर् णासाठी क्लोरोपायरीफॉस २० विमली १० विलटर पाण्यात
अवस्था
विमसळून फवारणी करावी. विटक्का रोग विनयंतर् णासाठी मॅक
ं ोझेब २.५ ग्रमॅ विकंवा काब[न्डाविझम १ ग्रमॅ प्रवितविलटर पाण्यातून
फवारावे .
हरभरा
काढणी अवस्था
हरभरा विपक ओलसर असताना काढणी करू नये . घाटे कडक वाळ)यानंतर मगच हरभऱ्याची काढणी करून मळणी करावी.
हरभरा विपक काढणी व मळणीनंतर धान्यास ६-७ विदवस कडक उन द्यावे . कीड लागू नये म्हणून हरभरा कोठीत साठवणूक
करताना त्यामध्ये कडू विलंबाचा पाला (५ टक्के) घालावा.
भेंडी, वांगी, भोपळा इ. भा7ीपाला विपकावरील रस शोषक विकडी ंच्या विनयंतर् णासाठी ५ % विनंबोळी अका3ची विकंवा
विफप्रोविनल २५ विमली प्रती १० विलटर पाण्यात विमसळून फवारणी करावी. तसेच भा7ीपाला विपकावरील कोळीच्या
विपक वाढीची
भाजी ज्वारी पाला
अवस्था
विनयंतर् णासाठी फेनप्रोपॅॅथर् ीन ३०% ई.सी., ५ विमली विकंवा डायकोफॉंल १८.५% ई.सी., २० विमली प्रती १० विलटर
पाण्यातून फवारावे .
सध्याच्या हवामानामुळे विमरची विपकावर चुरडा-मुरडा: हा विवषाणू7न्य रोग पांढरी माशी व फु लविकडे या विकडी ंमाफ3त होऊ
शकतो. यामध्ये विपकांची पाने बारीक वाकडी होऊन सरु कु त्या पड)यासारखी विनस्ते7 विदसतात. त्यामुळे झाडांची वाढ
विपक वाढीची
ु ार पांढरी माशी विनयंतर् णासाठी विपवळे तसेच फु लविकड्यांसाठी विनळे विचकट सापळे वापरावेत .
विमरची
खुट
ं ते. आवश्यकतेनस
अवस्था
रासायविनक कीडनाशकांचा वापर करावयाचा झा)यास फु लविकडे विनयंतर् णासाठी विफप्रोनील (५ ई.सी.) १५ विमली विकंवा
विस्पनोसॅड (४५ ई.सी.) ४ विमली १० विलटर पाण्यातून फवारणी करावी.
टोमॅटो वरील फळे पोखरणारी अळी – ही अळी प्रथम पाने खाते व नंतर विहरवी विकंवा विपकलेली फळे पोखरून आत विशरते व
गर खाते या विकडीच्या विनयंतर् णासाठी विक्वनॉलफॉस २५ % ईसी २० विमली विकंवा नोव्हॅलीरॉन १० % ईसी १५ विमली विकंवा
फळ धारण
टोमॅ टो
अवस्था
क्लोरॅनट् रन
ॅ ीप्रोल १८.५% एस.सी ३ विमली प्रती १० विलटर पाण्यात विमसळून ८ ते १० विदवसांच्या अंतराने २-३
फवारण्या कराव्यात.
सध्याच्या हवामानामुळे कांदा विपकावरील करपा रोगाच्या विनयंतर् णासाठी डायथेन एम-४५; २५ ग्रमॅ प्रवित १० विलटर
पाण्यात विमसळून फवारणी करावी. कांदा विपकावरील फु लविकडीच्या विनयंतर् णासाठी डायमेथोएट ३०% प्रवाही १५ विमली
विपक वाढीची
कांदा
अवस्था
विकंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५% प्रवाही ६ विमली या विकटकनाशकांच्या प्रवित १० विलटर पाण्यात विमसळून आलटून
पालटून फवारण्या कराव्यात.
सध्याच्या हवामानात)या अविधकतम आविण नुन्यतम तापमानातील तफावतीमुळे नाग अळीच्या विनयंतर् णासाठी प्रोफेनोफोस
कविलंगड/
विपक वाढीची
२० विमली प्रती १० विलटर पाण्यात विमसळुन फवारणी करावी. तसेच फळ माशीच्या विनयंतर् णासाठी क्यू लुरचे एकरी ५
अवस्था
खरबू7
सापळे लावावेत.
सध्याच्या हवामानामुळे आंब्यावर भुरी रोगाचा तसेच तुडतुडे यांचा प्रादुभा3व होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी
इविमडाक्लोविप्रड १७.८ एस.एल., ३ विमली + पाण्यात विवरघळणारे गंधक (स)फर) ८०% डब्)यू.पी., २५ ग्रमॅ प्रवित
१० विलटर पाण्यात विमसळुन फवारणी करावी.
आंबा
मोहोर
केशर आंब्यामध्ये उभय़विलंगी फु लांचे प्रमाण, फु लधारणा आविण उत्पादन वाढविवण्यासाठी १ % पोटॅविशअम डायहायड् रो7न
फॉस्फेट (१०० ग्रमॅ प्रवित १० लीटर पाण्यात) मोहर फु टण्याच्या वेळी आविण त्यानंतर १ मविहन्याने १ % पोटॅविशअम
नायट् रेटची (१०० ग्रमॅ प्रवित १० लीटर पाण्यात) फवारणी करावी. तसेच गावठी व अनुत्पाविदत आंब्यांच्या झाडाचे
सुधाविरत 7ातीत रुपांतर करण्यासाठी नविवन फु टव्यावंर फेब्रुवारी, माच3 मविहन्यात केसर वाणांचे कलम करावे .
डाविळं ब
तेलकट डाग रोग तेलकट डाग रोग विनयंतर् णासाठी फळांच्या तोडणीनंतर लगेच मुख्य छाटणी करावी तसेच विशफारशीप्रमाणे झाडांना खतांची
ू झाडांना विवश्रांती द्यावी. माच3 मविहन्याच्या सुरुवातीपासून झाडांची नैसविग3करीत्या पानगळ होई पयYत
विनयंतर् ण
संतविु लत मात्रा देवन
ताण द्यावा (बहार).
द्राक्ष्य
मणी वाढीची
सध्याच्या हवामानात)या अविधकतम आविण नुन्यतम तापमानातील तफावतीमुळे द्राक्ष्यबागेतील विपठ्या ढेकणाच्या
अवस्था
विनयंतर् णासाठी बुपर् ोफेझीन २५ % एस सी १५ विमली अथवा व्हरटीविसलीयम लेक्येविन ५० ग्राम + ५० विमली दुध १०
विलटर पाण्यात विमसळुन फवारणी करावी.
7नावरांचे
उन्हाळी ज्वारी  हं र्गामात जनावराना  जन रक्षणावर पासून रक्षणान रक्षणा विहरवा ओला चार पासून रक्षणा उपलब्ध व्हावा म्हणून पाणी उपलब्धतेनुसार ज्वारी किंवा व्हावा म्हणून रक्षण पाणी ज्वारी  उपलब्ध व्हावा म्हणून पाणी उपलब्धतेनुसार ज्वारी किंवात जनावराना ेन रक्षणुसार पासून रक्षण ज्वार पासून रक्षणी ज्वारी  कि(ंवा
व्यवस्थापन
बाजर पासून रक्षणी ज्वारी  कि(ंवा म(ा या चार पासून रक्षणा किप(ांची ज्वारी  लार्गवड करावी (र पासून रक्षणावी ज्वारी . जं त जनावराना ाच्या किन रक्षणयंत जनावराना र पासून रक्षण् णासाठी ज्वारी  पशु वै द्य(ाच्या सहाय्यान रक्षणे
जं त जनावराना न रक्षणाश( पाजावे . त जनावराना सेच जन रक्षणावर पासून रक्षणान रक्षण
ं ा न रक्षणेहमी ज्वारी  किपण्यास स्वछ पाणी द्यावे पाणी ज्वारी  द्यावे . जन रक्षणावर पासून रक्षणे सावली ज्वारी मध्ये बां ध व्हावा म्हणून पाणी उपलब्धतेनुसार ज्वारी किंवाावी ज्वारी त जनावराना .
सव किन रक्षणर पासून रक्षणोर्गी ज्वारी  जन रक्षणावर पासून रक्षणान रक्षण
ं ा लाळ खु र पासून रक्षण(त जनावराना  र पासून रक्षणोर्गाची ज्वारी  प्र पासून रक्षणकित जनावराना बंध व्हावा म्हणून पाणी उपलब्धतेनुसार ज्वारी किंवा( लस माच मकिहन्यामध्ये टोचून रक्षण घ्यावी ज्वारी  .
उन्हाळ्याच्या सु र पासून रक्षणवात जनावराना ी ज्वारी स माच मकिहन्यामध्ये में ढ्यांन रक्षणा दे वी ज्वारी  या र पासून रक्षणोर्गाची ज्वारी  प्र पासून रक्षणकित जनावराना बंध व्हावा म्हणून पाणी उपलब्धतेनुसार ज्वारी किंवा( लस टोचून रक्षण घ्यावी ज्वारी .
*षि4प : शेतकरीबंधूनी षिपकावर षिक4कनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करताना स्वत:ची योग्यती खबरदारी/ काळजी घ्यावी.
गहू

स्त्रोत :
१) हवामान पूवा3नमु ान
: प्रादेविशक हवामान पूवा3नमु ान केंद्र, मुबं ई.
२) मागील हवामान : भारत मौसम विवज्ञान विवभाग वेधशाळा, कृ.म.विव., पुणे
विठकाण : कृ.म.विव., पुणे.
विद.
: २७.०३.२०२०
स्वाक्षरीत
प्रमुख अन्वे क, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, पुणे तथा
प्रमुख, कृषि हवामानशास्त्र षिवभाग, कृ.म.षिव., पुणे

