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हवामानावर आधार%त कृ ष संदेश
मामीण कृ ष मौसम
मौसम सेवा

पुणे

5दनांक: 29.०8.२०१७

_mJrc AmR>dS>çmMo hdm_mZ : nwUo n[agamV _mJrc AmR>dS>çmV H$_mc Vmn_mZ 26.4 Vo 30.5 A§e gopëgAg Va
{H$_mZ Vmn_mZ 21.5 Vo 22.3 A§e gopëgAgÀ`m Xaå`mZ hmoVo. gH$miMr gmnoúm AmÐ©Vm 85 Vo 93 Q>¸o$ Va XwnmaMr
gmnoúm AmÐ©Vm 59 Vo 89 Q>¸o$ hmoVr. dmè`mMm gamgar doJ Vmer 5.2 Vo 7.5 [H$._r. hmoVm, ~mînr^dZmMm doJ 0.0 Vo 4.7
[_._r. à{V {XZ hmoVm. àIa gw`©àH$memMo Vmg 0.0 Vo 7.9 à{V {Xdg hmoVo. ‘mJrb AmR>dS>¶mV 53.3 {‘‘r BVH$m
nmDg Pmbm.
hdm_mZ A§XmO : `m AmR>dS>`mV nwUo {Oëh`mV H$_mc Vmn_mZ 25.0 Vo 26.0 A§e gopëgAgMo Xaå`mZ amhrc Va
{H$_mZ Vmn_mZ 20.0 Vo 21.0 A§e gopëgAgMo Xaå`mZ amhrc. gH$miMr gmnoj AmÐ©Vm 90 Q>¸o$ Va XwnmaMr gmnoúm
AmÐ©Vm 70 Q>¸$o Xaå`mZ amhrc. dmè`mMm doJ Vmer 8 Vo 20 {H$cmo_rQ>a Xaå`mZ amhrc. AmH$me T>Jmi amhrb. वाढयाची
5दशा नैऋये कडू न ईशा=येकडे राह%ल.

hdm_mZ A§XmOmda AmYmarV H¥${f g„m
>ज@Aात पुढ%ल २४ तासात बहते
ु क 5ठकाणी व 5दनांक

३० ऑगःट रोजी अनेक 5ठकाणी पाऊस पडIयाची शJयता

असून यापुढ%ल ३ 5दवसामKये काह% 5ठकाणी पाऊस पडIयाची शJयता आहे . पावसाची शJयता लLात घेऊन तूर,
ू
कापूस, पपई व भाजीपाला पकामKये पाऊसाचे पाणी साठन
राहणार नाह% याची काळजी Oयावी. पावसाPया

अितRरS पाIयाचा िनचरा करावा जेणेकTन शेतात पाणी साचून राहणार नाह% याची दLता Oयावी.

^mJmV a~r {nH$m§À¶m noaUrnydu O{‘ZrV nmUr ‘wa{dÊ¶mgmR>r ~§{XñV dm’o$ V¶ma H$amdoV.

H$moaS>dmhÿ

पJव मुग व उड%दाची

काढणी कVन सुर>Lत 5ठकाणी साठवणुक करावी. पावसाची उघ5डप पाहन
ू आवँयक अस@यास पकांवर कXटकनाशक
5कंवा बुरशीनाशकाची फवारणी करावी.
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H¥${f g„m
सKयाPया ढगाळ व दमट हवामानामुळे भुईमुगावर%ल 5टJका व तांबेरा रोगाचे िनयंऽणासाठZ
मॅकोझेब २५ मॅम + काब^नडे >झम १० मॅम ूित १० िलटर पाIयातून फवारावे.
कापुस पकावर%ल स_5िय बaड अळ%Pया िनयंऽणासाठZ ५% िनबaळ% अकb 5कंवा ूोफेनोफॉस
५० ई.सी. ३० िमली 5कंवा ःपोनोसॅड ४५ एस सी ३.५ िमली ूित १० िलटर पाIयातून
फवारावे.
काकड% व वेलवगcय भाजीपाला पकावर%ल केवडा या रोगाPया िनयंऽणासाठZ मेट_लॅJझील
ु
८ % + मॅ=कोझेब ६४ %, हे संयुS बुरशीनाशक २० मॅम ूित १० िलटर पाIयात िमसळन
फवारावे.
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भाजीपाला पकावर%ल रस शोषक 5कड%ंPया िनयंऽणासाठZ eहटfिसिलयम लेकॅमी (फुले
बगीसाईड) या जैवक 5कटकनाशाची १ 5कलो ूित २०० िलटर पाIयातुन फवारणी करावी
5कंवा इिमडाJलोूड ४ िमली ूित १० िलटर पाIयातुन फवारणी करावी.
सोयाबीन पकावर%ल तांबेरा रोग िनयंऽणासाठZ ूोपको=याझोल 5कवा हे Jझाको=याझोल १०
िमली ूती १० िलटर पाIयातून फवारावे.
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सोयाबन पकावर%ल चबX भुंगेरे यांPया िनयंऽणासाठZ ूोफेनोफॉस ५० ईसी २ िमली ूित
ु फवारणी करावी 5कंवा Jलोअ◌ॅश%िनिलूोल १८.५ ईसी ०.३ िमली
िलटर पाIयात िमसळन
ु फवारणी करावी. सोयाबीन या पकावर%ल पाने खाणा-या
ूित िलटर पाIयात िमसळन
ःपोडोnटे रा अळ%Pया िनयंऽणासाठZ

एकर% ४ ते ५ पLीथांबे लावावेत. तसेच नोमुRरया

ू फवारावी. ूादभाb
Rरलाई ह% जैवक बुरशी ५ मॅम ूित िलटर पाIयात िमसळन
ु व जाःत
ू फवारावे.
अस@यास Jलोरोपायर%फॉस २० ई सी, २ िमली ूित िलटर पाIयात िमसळन
भात पकावर कडा करपा रोग िनयंऽणासाठZ कॉपरओJझीJलोराियड २५ माम 5कंवा
भात

लागवड

काब^=डॅ >झम १० माम ूित १० िल.पाIयातून फवारावे.
लागqड Lेऽात (भात खाचरात) २ ते ३ सेमी व अिधक फुटeयाPया अवःथेत ३ ते ५ सेमी
पाIयाची पातळ% ठे वावी आ>ण अितRरS पाIयाचा िनचरा करावा.
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टोमॅटो पकावर%ल करपा रोगाPया िनयंऽणासाठZ मॅ=कोझेब २५ मॅम ूित १० िलटर पाIयात
ू पावसाची उघड%प पाहन
िमसळन
ु फवारणी करावी.
सKयाचा ढगाळ व दमट हवामानामुळे िाL, डाळ%ंब, िचकू, िलंबू ई. फळझाडाPया बागेमKये

फळझाडे

ववध रोगांPया िनयंऽणासाठZ ५० माम शायकोडमाb या जैवक बुरशीची १० 5कलो कंपोःट
ू ूयेक झाडाPया बुंKयाभोवती आrयात खांदणी कTन मातीत
अथवा शेणखतात िमसळन
िमसळावी व नंतर पाणी ावे.

िसताफळ

िसताफळावर%ल पsया ठे कणाPया िनयंऽणासाठZ eह5टb सेिलयम लेकॅनी १ 5कलो ूित २००
िलटर पाIयातुन १ एकर बागेमKये फवारावे.

डािळं ब :

डािळं बा वर%ल तेलकट डाग रोगाPया िनयंऽणासाठZ tया बागांमKये फळ काढणी चालू
आहे ितथे ॄोमोपोल हे जीवाणुनाशक ५ माम ूती १० िलटर पाIयातून फवारावे. नवीन
पालवी फुटले@या बागांमKये कॅnटन २५ माम ूती १० िलटर पाIयातून फवारावे.

OZmdam§Mo
ì`dñWmnZ

OZmdam§Mo amoJà{V~§YH$ cgrH$aU newd¡Ú{H$¶m§À¶m gëë¶mZo H$amdo.
1. nmdgmi¶mV Amoë¶m Am{U H$modi¶m {haì¶m Mm-¶mMo à‘mU A{YH$ Agë¶mZo
OZmdam§Zm ¶mo½¶ Ë¶m à‘mUmV {hadm Mmam ImD Kmbmdm åhUOo OZmdam§Zm nmoQ>’w$Jr
hmoUma Zmhr.
2. gd© OZmdam§Zm nmdgmi¶mV O§VmMo Am¡fY nmOmdo. {nÊ¶mg Zoh‘r ñdÀN> nmUr Úmdo.
3. nmdgmi¶mV ‘|T>rÀ¶m Iwam‘Ü¶o {MIë¶m hmoVmV. Ë¶mH$[aVm ‘{hÝ¶mVyZ EH$Xm H$m°na
gë’o$Q> qH$dm ’$m°a‘m°pëS>hmBS> ÐmdU Agboë¶m CWi hm¡XmVyZ ‘oT>¶m§Mo g§nyU© Iwa
~wS>Vrb Aem gmoS>mì¶mV.
4. OZmdam§Zm Mm-¶mH$[aVm Ádmar, ~mOar, ‘H$m, Mdir, g§H$[aV Zonr¶a JdV (’w$bo
O¶d§V) B. Mmam {nH$m§Mr bmJdS> H$aVm ¶oBb
© .

