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हवामान अंदाजावर आधारिरत कृषी सल्ला सरिमतीची साप्तारिहक बैठक रिद. ०७/०४/२०२०

रिजल्हा : पणेु

मागील     आठवडयाचे     हवामान     :  
मागील आठवडयाचे हवामान : पणुे पविरसरात मागील आठवडयात कमाल तापमान ३५.८ ते ३९.१ अंश सवेि)सअस तर विकमान तापमान १८.४ ते २०.१ अंश
सवेि)सअसच्या दरम्यान होते. सकाळची सापेक्ष आदर्3ता ४० ते ८८ टक्के तर दपुारची सापेक्ष आदर्3ता २० ते ७६ टक्के होती. वाऱ्याचा सरासरी वेग ताशी __
विक.मी. होता. 
हवामान अंदाज : या आठवडयात पणुे वि8ह्यात कमाल तापमान ३७ ते ३८ अंश सेवि)सअस, तर विकमान तापमान १९ ते २० अंश सेवि)सअसच्या दरम्यान राहील.
सकाळची सापेक्ष आदर्3ता ५२ टक्के तर दपुारची सापेक्ष आदर्3ता २१ टक्के दरम्यान राहील. वाऱ्याचा सरासरी वेग ताशी ४ ते ८ विक.मी. दरम्यान राहील. आकाश
अंशतः ढगाळ राहील. वाऱ्याची विदशा नैऋत्येकडून ईशान्येकडे राहील.

मागील आठवड्यातील हवामान

(३०/०३/२०२० ते ०५/०४/२०२०) हवामान घटक
पुढील पाच रिदवसांचा हवामानाचा अंदाज

(०७/०४/२०२० ते ०११/०४/२०२०)
30 31 1 2 3 4 5 रिदनांक 8 9 10 11 12
4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 पाऊस (रिममी) 0 0 0 0 0

35.8 36.2 36.6 37.7 38.1 38.3 39.1 कमाल तापमान (अं.से.) 37 37 38 38 38
20.1 19.3 18.4 18.6 18.4 18.9 19.3 रिकमान तापमान (अं.से.) 19 19 19 20 20

       ढग रि'(ती (आकाश) 2 0 0 1 0
88 54 63 52 51 52 40 सकाळची सापेक्ष आद,र-ता (%) 56 53 51 52 47
76 31 31 21 21 20 22 दुपारची सापेक्ष आद,र-ता (%) 23 20 20 21 20

       वाऱ्याचा  वेग (रिकमी/तास) 7 8 5 4 4
       वाऱ्याची षिदशा (अंश) 273 269 124 138 190

हवामान     अंदाजावर     आधाषिरत     कृ�ी     सल्ला  
पीक अवस्था कृषि� षिव�यक सल्ला

हवामान सारांश/ इशारा भारतीय हवामान खा-त्याच्या अंदा8ानसुार वि8)ह्यात विदनांक १० व ११ एविपर्ल २०२० रो8ी तरुळक विठकाणी मेघग83ना व
विव8ांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असनू विदनांक ७ ते ९ एविपर्ल २०२० रो8ी हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता
आहे.

सामान्य स)ला तरुळक विठकाणी  पाऊसाची शक्यता अस)याने  काढललेी विपके पावसापासनू सरंक्षण होण्याच्या दषृ्टीने योग्यरीत्या झाकून
ठेवावीत. पाऊसापासनू बचावासाठी उघडयावरील धान्य सरुविक्षत स्थळी हलवावे. काढणी केललेी रब्बी ज्वारी, गहू, हरभरा
ई.  धान्य उन्हात चांगले वाळवावीत व  सरुविक्षत स्थळी  साठवणकू करावी. 8नावरे सरुक्षीत विठकाणी बांधावीत. पावसाचा
अंदा8 बघनू विपकावर विकटकनाशकाची, बरुशीनाशकाची फवारणी करावी.

Covoid 19 ya संसर्ग�जन्य
  आजार पासून रक्षण पासनू रक्षण र पासून रक्षणक्षण

Covid-19 या ससंग38न्य आ8ारापासनू सरंक्षण करण्यासाठी तोडंास मास्क लावा, शेताच्या कामादरम्यान लोकांमध्ये
सपंक3  टाळण्यासाठी  3-5  फूट अंतर  ठेवा समदुायामध्ये  8वळ8वळ एकतर्  येऊ नका. हात वारवंार  साबणाने  धवुनू
सवॅिनटायझर वापरा.  उघडे खलुे  विशकंने  टाळा  तोडंावर रुमाल धरा  आविण कोरो ना Covid-19  पर्सार  रोख्यासाठी
पर्शासनास मदत करा. आप)या, आप)या कुटंुबाच्या  आविण समा8ाच्या सरुविक्षततेसाठी हात धवुा, स्वच्छता राखा, पर्वास
टाळा आविण स्वतःची काळ8ी घ्या.

ऊस वाढीची सरुु उसाची लागण झाल)ेया क्षेतर्ात विपक ४ मविहन्याचे होई पयUत खरुपणी व कोळपणी करून तण विवरहीत ठेवावे. उन्हाळा
चाल ूझा)याने उसाला योग्य वेळेच्या अंतराने पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात.

भुईमुर्ग
आ-या सटुण्याची
ते शेंगा पोसण्याची

अवस्था

उन्हाळी भईुमगूाच्या आ-या 8विमनीत 8ाण्यास सरुुवात झा)यावर आतंरमशागत करु नये. आ-या 8विमनीत 8ाण्याच्या वेळी
ते  शेंगा  पोसण्याची  कालावधीत  विपकास  पाण्याचा  ताण  पडणार  नाही  याची  दक्षता  घ्यावी.  भईुमगुास  शक्य  अस)यास
विस्पर्कंलर पद्धवितने पाणी द्यावे. भईुमगुास 8विमनीच्या मगदरूा पर्माणे ८ ते १० विदवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे. पाने खाणाऱ्या
अळीच्या  विनयतंर्णासाठी  क्लोरोपायरीफॉस  २०  विमली  १०  विलटर  पाण्यात  विमसळून  फवारणी  करावी. विटक्का  रोग
विनयतंर्णासाठी मॅकंोझेब २.५ गर्मॅ विकंवा काब]न्डाविझम १ गर्मॅ पर्वितविलटर पाण्यातनू फवारावे.

भाजीपाला विपक वाढीची
अवस्था

भेंडी,  वांगी,  भोपळा  इ.  भा8ीपाला  विपकावरील  रस  शोषक विकडीचं्या  विनयतंर्णासाठी  ५  %  विनबंोळी  अका3ची  विकंवा
विफपर्ोविनल  २५  विमली पर्ती  १०  विलटर  पाण्यात  विमसळून  फवारणी  करावी.  तसेच  भा8ीपाला  विपकावरील  कोळीच्या
विनयतंर्णासाठी फेनपर्ोपॅॅथर्ीन ३०% ई.सी., ५ विमली विकंवा डायकोफॉंल १८.५% ई.सी., २० विमली पर्ती १० विलटर
पाण्यातनू फवारावे. 
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विमरची विपक वाढीची
अवस्था

सध्याच्या  हवामानामळेु  विमरची विपकावर  चरुडा-मरुडा:  हा विवषाण8ून्य रोग पांढरी माशी व फुलविकडे या विकडीमंाफ3 त होऊ
शकतो.  यामध्ये  विपकांची पाने  बारीक वाकडी होऊन सरुकुत्या पड)यासारखी विनस्ते8 विदसतात.  त्यामळेु झाडांची वाढ
खुटंते.  आवश्यकतेनसुार  पांढरी  माशी  विनयतंर्णासाठी  विपवळे  तसेच  फुलविकड्यांसाठी  विनळे  विचकट  सापळे  वापरावेत.
रासायविनक कीडनाशकांचा वापर करावयाचा झा)यास फुलविकडे विनयतंर्णासाठी विफपर्ोनील (५ ई.सी.) १५ विमली विकंवा
विस्पनोसडॅ (४५ ई.सी.) ४ विमली १० विलटर पाण्यातनू फवारणी करावी.

टोमॅटो फळधारण अवस्था 

टोमटॅो वरील फळे पोखरणारी अळी – ही अळी पर्थम पाने खाते व नतंर विहरवी विकंवा विपकललेी फळे पोखरून आत विशरते व
गर खाते या विकडीच्या विनयतंर्णासाठी विक्वनॉलफॉस २५ % ईसी २० विमली विकंवा नोव्हलॅीरॉन १० % ईसी १५ विमली विकंवा
क्लोरनॅट्रनॅीपर्ोल  १८.५%  एस.सी  ३ विमली  पर्ती  १० विलटर  पाण्यात विमसळून ८ ते  १० विदवसांच्या  अंतराने  २-३
फवारण्या कराव्यात.

आबंा फळधार पासून रक्षणण
अवस्था

नवीन लागवड केल)ेया आबंा कलमानंा वाऱ्यापासनू सरंक्षणासाठी काठीचा आधार द्यावा.  मोठ्या झाडांना फळधारणेनतंर
8विमचा पर्कार,  झाडाचे वय,  पाण्याची उपलब्धता ई.  विवचारात घेवनू योग्य वेळेच्या अंतराने पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात.
बागेत झाडांच्या आळ्यांमध्ये गवत, पालापाचोळा ई. अछ्यादनाचा वापर करावा.

डाविळंब तेलकट डाग रोग
विनयतंर्ण

तेलकट डाग रोग विनयतंर्णासाठी  झाडांची  नैसविग3करीत्या  पानगळ होई पयUत ताण द्यावा.  पानगळ झाल)ेया  काड्याच्या
शेंड्याकडील  भाग  वाळून  8ाई  पयUत  ताण  द्यावा  त्यामळेु  काड्यामंधील  पाण्याचे  पर्माण  कमी  झा)याने  तसेच  उच्च
तापमानामळेु डोळ्यां8वळ असणारे 8ीवाणू मारून 8ातील व पढुील बहारा मध्ये रोगाचे पर्माण कमी होईल. बहार छाटणी
करतेवेळी शेंड्याकडील १० ते १५ से.मी. लांबीचा भाग छाटून काढावा तसेच विशफारशीत खतांची मातर्ा देवनू विनयविमत
पाणीपरुवठा करावा.

दर्ाक्ष्य काढणी व विवशर्ांती
अवस्था 

सध्याच्या  काढणी  अवस्था  सपंण्याच्या  वेळी  माणसांमधील कोविवड-१९ या  ससंग38न्य रोग व लॉकडाउन मळेु फळाच्या
काढणीस अडथळा आ)या कारणाने शेतकरीबधंनूी आपले नकुसान टाळण्या कविरता सध्याचा झाडावरील ताझा दर्ाक्ष माल
झाडावरवितच बेदाण्या मध्ये पविरवरवितत करण्यासाठी उपाय यो8ना करावी. 8र पणू3 काढणी झाली अस)यास व पढुील १०-
१५  विदवसांनी  खरड  छाटणी  करण्याचे  विनयो8न  असेल  तर  तद्पवुe 8विमनीचे  व  पाण्याची  अन्नदर्व्य  व  खताच्या
विनयो8नासाठी   तपासणी करून घ्यावी.

केळी उष्णता वाढत अस)याने विपकला ड्रीप ने योग्य वेळेच्या अंतराने पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात. झाडे पडू नयेत म्हणनू ग8]पर्माणे
बांबचू्या विकंवा पॉलीपर्ोपेलीनच्या पाट्याचं्या सह्यायाने झाडांना आधार द्यावा. झाडे लहान असतील तर बागेत अछ्यादनाचा
वापर करावा.  

फुल झाडे 8रबेरा, कान]शन या फुल झाडावरील लाल कोळी या विकडीच्या विनयतंर्णासाठी डायकोफॉंल  १५  विमली विकंवा अब्यमेक्टीन
४ विमली पर्ती १० विलटर पाण्यातनू फवारावे.  

8नावरांचे
व्यवस्थापन

जंताच्या व विवविवध आ8ाराच्या निन रक्षणयंतर् पासून रक्षणणासाठी    पशु वैद्यकाच्या सहाय्यान रक्षणे जंतनाशक जंतन रक्षणाशक व लसी 8नावरांना पाजावे जंतनाशक/
टोचनू घ्यावे.       तसे जंतनाशकच जनावरांना नेहमी पिण्यास स्वछ पाणी द्यावे जन रक्षणावर पासून रक्षणांन रक्षणा न रक्षणे जंतनाशकहमी निपण्यास स्वछ पाणी द्यावे पाणी द्यावे जंतनाशक.  जन रक्षणावर पासून रक्षणे जंतनाशक सावलीमध्ये जंतनाशक  / गोठ्यात बांधावीत. 

*षि4प : शेतकरीबंधूनी षिपकावर षिक4कनाशकाची, बरुशीनाशकाची फवारणी करताना स्वत:ची योग्यती खबरदारी/ काळजी घ्यावी.

स्तर्ोत :
१) हवामान पवूा3नमुान : पर्ादेविशक हवामान पवूा3नमुान कें दर्, मुबंई.
२) मागील हवामान : भारत मौसम विवज्ञान विवभाग वेधशाळा, कृ.म.विव., पणुे
विठकाण : कृ.म.विव., पणुे. 
विद. : ०७.०४.२०२०
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