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

पुणे

5दनांक:३०.
३०.११.
११.२०१७

मागील आठवडयाचे हवामान : पुणे प8रसरात मागील आठवडयात कमाल तापमान २९.८ ते ३२.३ अंश से:;सअस
तर 5कमान तापमान ११.५ ते 1६.६ अंश से:;सअस=या दर>यान होते. सकाळची सापे@ आिB ता ८८ ते ९८ टDके तर
दपारची
सापे@ आिB ता ३६ ते ६४ टDके होती. वाEयाBचा सरासर% वेग ताशी १.१ ते २.३ 5क.मी. होता, बांपीभवनाचा
ु
वेग ३.१ ते ४.२ िम.मी. ूित 5दन होता. ूखर सूयू
B काशाचे तास ३.८ ते ९.० ूती 5दवस होते. मागील आठवडयात
०.६ िम.मी. इतका पाऊस झाला.
हवामान अंदाज : या आठवडयात पुणे :जNात कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश से:;सअस तर 5कमान तापमान
११.० ते १२.० अंश से:;सअस=या दर>यान राह%ल. सकाळची सापे@ आिB ता ५२ टDके तर दपारची
सापे@ आिB ता
ु
२५ टDके दर>यान राह%ल. वाEयाBचा सरासर% वेग ताशी ६ ते ८ 5क.मी. दर>यान राह%ल. आकाश ढगाळ राह%ल.
वाEयाBची 5दशा पुवक
P डू न प:Qमेकडे राह%ल.

हवामान अंदाजावर आधार%त कृ षी स;ला
:ज;Nात पुढ%ल ५ 5दवसात हवामान कोरडे राह%ल तसेच 5कमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाह%. कोरडे
हवामान व 5दवसाचे तापमान ल@ात घेवुन रSबी पकांना, फळबागांना व भाजीपाला पकांना थंड%पासून संर@ण
करUयासाठV जिमनी=या मगदराूमाणे
सायंकाळ% ओलीत करावे.
ु

पक

Yवार% व
करडई

पक

कृ षी स;ला

अवःथा
पक
वाढ%ची

Yवार% व करडई पकावर%ल मावा, तुडतुडे 5कड%ंचा व िचकटा=या िनयंऽणासाठV
ु फवारावे.
डायिमथोएट ३० % ूवाह% १० िमली ूित १० िलटर पाUयात िमसळन

अवःथा
स\या=या ढगाळ वातावरणामुळे गवार, टोमॅटो, िमरची, भ^ड% इ. भाजीपाला पकावर भुर%

भाजीपाला
पके

पक

या रोगाचा ूादभाB
ु व होUयाची शDयता आहे . यासाठV पाUयात वरघरळणारे ८०%

वाढ%ची

गंधक २ मॅम ूित िलटर या ूमाणे फवारणी करावी. ूादभाB
ु व जाःत 5दसून आ;यास

अवःथा

डायफेनकोनॅझोल १/२ िमली + पोटॅ िशअम बायकाबaनेट ५ मॅम ूित िलटर या
ूमाणात फवारणी करावी.

हरभरा

तुर

पक

हरभरा पकावर घाटे अळ%चा ूादभाB
ु व 5दसून येताच ५ % िनबbळ% अकाBची फवारणी

वाढ%ची

करावी. हरभरा पकावर%ल घाटे अळ%=या िनयंऽणासाठV इं मजी ‘T’ आकाराचे ूित

अवःथा

हे Dटर% ५० प@ीथांबे उभार;यास 5कड आटोDयात ठे वUयास मदत होते.

फुलोरा व

तुर%वर%ल घाटे अळ%चे िनयंऽणासाठV :ःपनोसॅड ४५ एस सी २.५ िमली ूित १० िलटर

श^गा

पाUयातून 5कंवा इमॅमेDट%न बेdझोएट ५ एस जी ४ मॅम ूित १० िलटर पाUयातून

भरUयाची

फवारावे.

अवःथा
पक
कापुस

वाढ%ची
अवःथा

कांदा

िमरची
काकड% व
वेलवगgय
भाजीपाला
पके
जनावरांचे
fयवःथापन

उशीरा पेरणी केले;या कपाशीवर%ल श^दर% बbड अळ%चे िनयंऽणासाठV थायोडोकाबB ७५
डS;यू पी २० मॅम ूित १० िलटर पाUयातून फवारावे. पूणB उमलले;या कापसा=या
वेचणीचे काम शDयतो सकाळ% करावे

पक

कांदा पकावर%ल फुल5कड%=या िनयंऽणासाठV

डायमेथोएट ३०% ूवाह% १५ िमली 5कंवा

वाढ%ची

लॅ>बडा सायहॅ लोाीन ५% ूवाह% ६ िमली

या 5कटकनाशकां=या ूित १० िलटर

अवःथा

ू आलटन
ू पालटन
ू फवारUया कराfयात.
पाUयात िमसळन

पक

िमरची पकावर%ल फुल5कड%=या िनयंऽणासाठV इिमडाDलोूड १७.८ एस.एल. ५ िमली

वाढ%ची

5कंवा 5फूोनील ५ एस.सी. १५ िमली या 5कटकनाशकां=या ूित १० िलटर पाUयात

अवःथा

ू आलटन
ू पालटन
ू फवारUया कराfयात.
िमसळन

पक
वाढ%ची
अवःथा

वेलवगgय भाजीपालामधील फळमाशी 5कड%=या fयवःथापनासाठV हे Dटर% १५ ते २०
Dयुलुरचे गंध सापhयाचा वापर करावा. काकड% व वेलवगgय भाजीपाला पकावर%ल
केवडा या रोगा=या िनयंऽणासाठV मेट^लॅDझील ८ % + मॅdकोझेब ६४ %, हे संयुi
ु फवारावे.
बुरशीनाशक २० मॅम ूित १० िलटर पाUयात िमसळन
पो;श%मधील प@ांचे थंड%पासून संर@ण करावे.
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