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हवामान अंदाजावर आधाररत कृषी सल्ला सममतीची साप्तामहक बैठक मद. २८/०२/२०२० 

जिल्शा : ऩणेु 
 

भागीर आठलडमाच ेशलाभान : 
भागीर आठलडमाच ेशलाभान : ऩुणे ऩरयवयात भागीर आठलडमात कभार ताऩभान ३०.६ त े३४.८ अंळ वेल्सवअव तय ककभान 
ताऩभान १२.० त े१६.६ अंळ वेल्सवअवच्मा दयम्मान शोते. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ७३ त े८४ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता २० 
त े२७ टक्के शोती. लाऱ्माचा वयावयी लेग ताळी १.३ त े३.५ कक.भी. शोता.  
शलाभान अंदाि : मा आठलडमात ऩुणे ल्जह्मात कभार ताऩभान ३४ त े३५ अंळ वेल्सवअव, तय ककभान ताऩभान १५ त े१६ अंळ 
वेल्सवअवच्मा दयम्मान याशीर. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ६६ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता २३ टक्के दयम्मान याशीर. लाऱ्माचा 
वयावयी लेग ताळी ५ त े९ कक.भी. दयम्मान याशीर. आकाळ अंळत् ढगाऱ याशीर. लाऱ्माची ददळा नैऋत्मेकडून ईळान्मेकड ेयाशीर. 
 

मागील आठवड्यातील हवामान 

(२२/०२/२०२० ते २८/०२/२०२०) 
हवामान घटक 

पुढील पाच मदवसांचा हवामानाचा अंदाज 

(२८/०२/२०२० ते ०३/०३/२०२०) 

22 23 24 25 26 27 28 मदनांक 29 1 2 3 4 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 पाऊस (मममी) 0 0 0 0 0 

33.8 34.4 34.6 34.8 31.7 30.6 32.6 कमाल तापमान (अं.से.) 34 34 34 35 35 

16.6 15.8 15.8 14.5 12.1 12.0 13.4 मकमान तापमान (अं.से.) 16 16 15 15 16 

              ढग स्थिती (आकाश) 1 2 2 2 2 

83 83 84 82 78 84 73 सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) 67 67 67 65 65 

24 27 21 20 26 21   दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) 22 22 25 25 22 

1.7 2.0 1.3 3.5 3.1 3.3 2.6 वाऱ्याचा  वेग (मकमी/तास) 7 7 7 5 9 

              वाऱ्याची मदशा (अंश) 236 187 289 270 277 
 

शलाभान अंदािालय आधारयत कृऴी वल्रा 
ऩीक ऩीक अलस्था कृषऴ षलऴमक वल्रा 

हवामान साराांश/ इशारा बायतीम शलाभान खात्माच्मा अंदाजानुवाय ल्जसह्मात दद. १ त े३ भाचर योजी शलाभान कोयड े
याशण्माची ळक्मता अवून दद. २८ ल २९ पेब्रुलायी योजी तुयऱक दठकाणी ऩालवाची ळक्मता आशे. 

सामान्य सल्ला तुयऱक दठकाणी अलेऱी ऩाऊ वाची ळक्मता अवसमाने ऩक्ल झारेरी वऩके ज्लायी, शयबया, गशू 
इत्मादींची काढणी करुन घ्माली. काढणी झारेसमा वऩकांची भऱणी करुन वुयषीत दठकाणी वाठलणूक 
कयाली. भऱणी कयणे ळक्म नवसमाव, काढरेरी वऩके ऩालवाऩावून वंयषण शोण्माच्मा दृष्टीने 
मोग्मयीत्मा झाकून ठेलालीत.  जनालये वुयषीत दठकाणी फांधालीत.  अलेऱी ऩाऊ वाऩावून फचालावाठी 
उघडमालयीर धान्म वुयक्षषत स्त्थऱी शरलाले.  ऩालवाचा अंदाज फघून वऩकालय ककटकनाळकाची, 
फुयळीनाळकाची पलायणी कयाली.   

बाजीऩारा  
वऩक लाढीची 

अलस्त्था 

बेंडी, लांगी, बोऩऱा इ. बाजीऩारा वऩकालयीर यव ळोऴक ककडींच्मा ननमंरणावाठी ५ % ननफंोऱी 
अकारची ककंला कपप्रोननर २५ मभरी  प्रती १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून पलायणी कयाली. तवेच 
बाजीऩारा वऩकालयीर कोऱीच्मा ननमंरणावाठी पेनप्रोऩॎथ्रीन ३०% ई.वी., ५ मभरी ककंला डामकोप रं 
१८.५% ई.वी., २० मभरी प्रती १० मरटय ऩाण्मातून पलायाले.  

मभयची  वऩक लाढीची वध्माच्मा शलाभानाभुऱे मभयची वऩकालय भाला ककडीचा प्रादबुारल शोण्माची ळक्मता आशे. त्मावाठी 
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अलस्त्था इमभडाक्रोवप्रड १७.८ एव.एर., ५ मभरी प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱुन पलायणी कयाली. 

टोभॎटो 
पऱ धायण 

अलस्त्था  

टोभॎटो लयीर पऱे ऩोखयणायी अऱी – शी अऱी प्रथभ ऩाने खात ेल नंतय दशयली ककंला वऩकरेरी पऱे 
ऩोखरून आत मळयत ेल गय खात ेमा ककडीच्मा ननमंरणावाठी ल्क्लन रप व २५ % ईवी २० मभरी 
ककंला नोव्शॎरीय न १० % ईवी १५ मभरी ककंला क्रोयॎनट्रॎनीप्रोर १८.५ % एव.वी ३ मभरी प्रती १० 
मरटय ऩाण्मात मभवऱून ८ त े१० ददलवांच्मा अंतयाने २-३ पलायण्मा कयाव्मात. 

कांदा 
वऩक लाढीची 

अलस्त्था 

वध्माच्मा शलाभानाभुऱे कांदा वऩकालयीर कयऩा योगाच्मा ननमंरणावाठी डामथेन एभ-४५; २५ ग्रॎभ 
प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून पलायणी कयाली.  कांदा वऩकालयीर पुरककडीच्मा ननमंरणावाठी 
डामभेथोएट ३० % प्रलाशी १५ मभरी ककंला रॎम्फडा वामशॎरोथ्रीन ५ % प्रलाशी ६ मभरी  मा 
ककटकनाळकांच्मा प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून आरटून ऩारटून पलायण्मा कयाव्मात.  

कमरगंड/ 
खयफूज  

वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा शलाभानातसमा अधधकतभ आणण नुन्मतभ ताऩभानातीर तपालतीभुऱे नाग अऱीच्मा 
ननमंरणावाठी प्रोपेनोपोव २० मभरी प्रती १० मरटय ऩाण्मात मभवऱुन पलायणी कयाली.  तवेच पऱ 
भाळीच्मा ननमंरणावाठी क्मू रुयच ेएकयी ५ वाऩऱे रालालेत. 

यब्फी ज्लायी  दाने बयणे फागामती ज्लायीभध्मे भध्मभ जमभनीत ऩेयणीनंतय ९० त े९५ ददलवांनी कणवात दाणे बयण्माच्मा 
अलस्त्थेत ऩाणी द्माले. 

गशू 
पुरोया त ेदाने 
बयणे अलस्त्था 

वध्माच्मा शलाभानाभुऱे तांफेया योगाच्मा ननमंरणावाठी भॎन्कोझफे शे फुयळीनाळक १.५ ककरो ५०० 
मरटय ऩाण्मात मभवऱून पलायाले.  भाला मा ककडीच्मा ननमंरणावाठी थामोमभथोक्झाभ २५ डब्समूजी 
५० ग्रॎभ प्रती शेक्टयी ५०० मरटय ऩण्मात मभवऱून पलायाले.  

पुरझाड े लाढीची अलस्त्था कोऱीच्मा ननमंरणावाठी पेनप्रोऩॎथ्रीन ३०% ई.वी., ५ मभरी ककंला डामकोप रं १८.५% ई.वी., २० 
मभरी प्रती १० मरटय ऩाण्मातून पलायाले. 

ऊव वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

ऊव काढसमानंतय शुभणीच्मा ननमंरणावाठी खोर नांगयट कयाली. शुभणीच्मा ननमंरणावाठी ऩयोऩजीली 
फुयळी भेटॎयामझीभ अॎनवोऩरी शेक्टयी ५ ककरो ळेणखतातून द्माले.   

आंफा भोशोय  

वध्माच्मा शलाभानाभुऱे आंब्मालय बुयी योगाचा तवेच तुडतुड ेमांचा प्रादबुारल शोण्माची ळक्मता आशे. 
त्मावाठी इमभडाक्रोवप्रड १७.८ एव.एर. , ३ मभरी + ऩाण्मात वलयघऱणाये गंधक ( वसपय) 
८०% डब्समू.ऩी., २५ ग्रॎभ प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱुन पलायणी कयाली. 
केळय आंब्माभध्मे उबय़मरगंी पुरांच ेप्रभाण, पुरधायणा आणण उत्ऩादन लाढवलण्मावाठी १ % 
ऩोटॎमळअभ डामशामड्रोजन प स्त्पेट (१०० ग्रॎभ प्रनत १० रीटय ऩाण्मात) भोशय पुटण्माच्मा लेऱी आणण 
त्मानंतय १ भदशन्माने १ % ऩोटॎमळअभ नामटे्रटची  (१०० ग्रॎभ प्रनत १० रीटय ऩाण्मात) पलायणी 
कयाली. तवेच गालठी ल अनुत्ऩाददत आंब्मांच्मा झाडाच ेवुधारयत जातीत रुऩांतय कयण्मावाठी नवलन 
पुटव्मालंय पेब्रुलायी, भाचर भदशन्मात केवय लाणांच ेकरभ कयाले. 

डामऱंफ  तरेकट डाग 
योग ननमंरण 

तरेकट डाग योग ननमंरणावाठी पऱांच्मा तोडणीनंतय रगेच भुख्म छाटणी कयाली तवेच 
मळपायळीप्रभाणे झाडांना खतांची वंतुमरत भारा देलून पेब्रुलायी भदशन्माऩमतं झाडांना वलश्ांती द्माली. 
भाचर भदशन्माच्मा वुरुलातीऩावून झाडांची नैवधगरकयीत्मा ऩानगऱ शोई ऩमतं ताण द्माला (फशाय). 

र्द्ाक्ष्म भणी लाढीची 
अलस्त्था  

वध्माच्मा शलाभानातसमा अधधकतभ आणण नुन्मतभ ताऩभानातीर तपालतीभुऱे र्द्ाक्ष्मफागेतीर 
वऩठ्मा ढेकणाच्मा ननमंरणावाठी फुप्रोपेझीन २५ % एव वी १५ मभरी अथला व्शयटीमवरीमभ रेक्मेनन 
५० ग्राभ + ५० मभरी दधु १० मरटय ऩाण्मात मभवऱुन पलायणी कयाली. 

जनालयांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 उन्शाऱी शंगाभात जनालयाना दशयला ओरा चाया उऩरब्ध व्शाला म्शणून ऩाणी उऩरब्धतनुेवाय ज्लायी 
ककंला फाजयी ककंला भका मा चाया वऩकांची रागलड कयाली. 
ळेळ्माकरयता मरव्शय फ्रूक (चऩटे कृभी) जंताच्मा ननमंरणावाठी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने 
जंतनाळक ऩाजाले. तवेच जनालयांना नेशभी वऩण्माव स्त्लछ ऩाणी द्माले.   
उवाच ेलाढे जनालयांना जास्त्त प्रभाणात खाऊ घारू नमे. खाऊ घारालमाच ेअवसमाव प्रनत ददन एका 
जनालयाव केलऱ ८ ककरो लाढे आणण त्मावोफत वकव द्वलदर लगारतीर दशयला चाया, गयजेनुवाय 
लाऱरेरा चाया ल आंफलण तवेच २५ त े३० ग्रभ षाय मभश्ण देणे अत्मंत गयजेच ेआशे. 



*टिऩ : ळेतकयीफंधूनी षऩकालय ककिकनाळकाची, फुयळीनाळकाची पलायणी कयताना स्लत:ची मोग्मती खफयदायी/ काऱिी घ्माली. 
 

स्रोत : 
१) शलाभान ऩूलारनुभान : प्रादेमळक शलाभान ऩूलारनुभान कें र्द्, भुंफई.  
२) भागीर शलाभान : बायत भौवभ वलसान वलबाग लेधळाऱा , कृ.भ.वल., ऩुणे 
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