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हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ला स मतीची सा ता हक बैठक द. १३/०५/२०२१

िज हा : पुणे

मागील आठवडयाचे हवामान :

मागील आठवडयाचे हवामान : पुणे प रसरात मागील आठवडयात कमाल तापमान ३७.३ ते ३८.४ अंश सेि सअस तर कमान तापमान

२२.७ ते २३.४ अंश सेि सअस या दर यान होते. सकाळची सापे

होती. वा याचा सरासर वेग ताशी १.६ ते ६.७ क.मी. होता.

हवामान अंदाज : पढ
ु ल पाच दवसात पण
ु े िज

सेि सअस या दर यान राह ल. सकाळची सापे

आ ता ६१ ते ७८ ट के तर दप
ु ारची सापे

आ ता २५ ते ३२ ट के

यात कमाल तापमान ३३ ते ३९ अंश सेि सअस, तर कमान तापमान २५ ते २९ अंश
आ ता ६२ ट के तर दप
ु ारची सापे

आ ता ३४ ट के दर यान राह ल. वा याचा

सरासर वेग ताशी ०८ ते ४४ क.मी. दर यान राह ल. आकाश ढगाळ राह ल. वा याची दशा आ नयेकडून वाय येकडे राह ल.
मागील आठव यातील हवामान

(०६/०५/२०२१
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हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ला

पीक अव था

हवामान सारांश/ इशारा

पुढ ल पाच दवसांचा हवामानाचा अंदाज

भारतीय हवामान खा या या

कृ ष वषयक स ला

ादे शक हवामान क , मंब
ु ई यां या अंदाजानस
ु ार िज

यात दनांक

१३ मे, २०२१ रोजी हवामान कोरडे राह याची श यता असून द. १४ व १५ मे, २०२१ रोजी तुरळक

ठकाणी तर द. १६ मे, २०२१ रोजी ब याच ठकाणी आ ण द. १७ मे, २०२१ रोजी बहुतांश ठकाणी
पावसाची श यता आहे.
ईशारा : भारतीय हवामान खा या या
द. १४ मे, २०२१ रोजी तरु ळक

ादे शक हवामान क , मुंबई यां या अंदाजानुसार िज

ठकाणी मेघगजना,

यात

वजांचा कडकडाट, सोसा या या वा यासह

(वा याचा वेग ताशी ३०-४० क.मी.) पाऊस तर द. १७ मे, २०२१ रोजी घाट

े ात तरु ळक ठकाणी

मेघगजना, वजांचा कडकडाट, सोसा या या वा यासह (वा याचा वेग ताशी ३०-४० क.मी.) जोरदार
ते अ त जोरदार पावसाची श यता आहे.

सामा य स ला



तुरळक

ठकाणी मेघगजना,

वजांचा कडकडाट, सोसा याचा वारा अवेळी पाऊसाची श यता

अस याने प व झाले या पकांची, फळे व भाजीपा याची काढणी क न


यावी.

काढणी झाले या पकांची मळणी क न सुर ीत ठकाणी साठवणूक करावी. मळणी करणे श य

नस यास, काढलेल

पके पावसापासून संर ण हो या या

ट ने यो यर या झाकून ठे वावीत.

अवेळी पाऊसापासून बचावासाठ उघडयावर ल धा य सरु



जनावरे सुर ीत ठकाणी बांधावीत.



त

थळी हलवावे.

काढणी व मळणी झाले या धा यास पावसाचा अंदाज बघून ६ ते ७



वाळवून कोठ त साठवावे. धा यात कडू नंबाचा पाला ५ ट के

ओलसर जागेत क

दवस चांगले उ हात

मसळावा. साठवण क दट व

नये.

शेतकर बांधवांनी आप या पकाचे क ड व रोगासंदभात नय मत सव ण क न जर



आ थक नुकसान पातळी या वर अस यास व वध यो य या उपाययोजना करा यात.

ादभ
ु ाव

पावसाचा अंदाज बघून पकावर कटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करावी.



शेतकर



बंधूनी हवामान अंदाजावर आधा रत कृषी स ला व हवामानचा पूवानुमाना कर ता

मेघदत
ु मोबाईल अॅपचा वापर करावा.

तसेच शेतकर बंधूनी मेघगजना व वजेचा पूवानुमाना कर ता दा मनी मोबाईल अॅपचा वापर



करावा.

एक वषाचे आतील नवीन लागवड केले या फळ पकांचे (कलमे/ रोपे) कडक उ हापासून



संर णासाठ सावल करावी तसेच खोडाभोवती पाला पाचो याचे आ छादन करावे.

ज मनीतन
ू होणारे पा याचे बा पीभवन कमी कर यासाठ सवच पके व फळबागांना वाळलेल



पाने, का या, वाळलेले पाचट, गवत व काडीकच-याचे कं वा उ या पकात
करावे.

खर प हंगामा या पुवतयार साठ



अवकाळी पाऊसा पूव व
नंतर या उपाययोजना

मशागतीची कामे सु

लॅ ट क अ छादन

ज मनीची नांगरट क न ज मन उ हात तापू

करावीत. तसेच बांध बं द ती क न यावी.

यावी. पुव

मेघगजना, वजांचा कडकडाट, सोसा याचा वारा अवेळी पाऊसाची श यता अस याने फळ झाडांना व
भाजीपाला पकांना आधार

यावा. शेतातील सव पक े ातील अ त र त पावसा या पा याचा नचरा

कर यासाठ त काळ उपाययोजना करावी. प रसरात वादळी वारे , मेघगजना,

वजांचा कडकडाट,

सोसा याचा वारा असताना जर आपण शेतात असाल आ ण जवळ कुठलाच पयायी आसरा नसेल
तर उं च जागा, उं च झाडांनपासून दरू राहावे व शेवटचा पयाय

हणून लगेच गुड यावर बसून हाताने

आपले कान झाकावे व आपले डोके दो ह गड
ु या या म ये ठे वावे. ज मनीशी कमीत-कमी संपक

असावा. जनावरांना पा या या

ोतांपासून जसे तळ, तलाव, नद , ई. पासून लांब ठे वावे. जनावरांना

शेती या धातच
ूं ी अवजारांपासून, मोटर, सायकल व इतर वाहनांपासून दरू ठे वावे. अवकाळी
पाऊसानंतर हवेत थंडावा

नमाण होतो, थंडीपासून फळबागांचे संर णासाठ

याच

दवशी बागेस

व हर चे पाणी दे वून हलके ओल त करावे. अवकाळी पाऊसानंतर बागेत, शेतात, बांधावर पडलेला

काडीकचरा, फळे , पाने, फां या वेचन
ू बाग

व छ करावी. थंडावा जा त अस यास बागेभोवती

बांधावर काडीकचयाचे ढ ग क न ते पेटवून शेको या करा यात. प रसरात वादळी वारे , अवकाळी

पाऊसानंतर शेतातील उ या पकाची पड झाल अस यास पक बांधणी करावी. प रसरात वादळी
वारे ,
इले

मेघगजना,

ॉ नक, इलेि

वजांचा

कडकडाट,

सोसा याचा

वारा

असताना

वजेवर

चालणा या

व तू

कल व तू आ ण यं े बंद ठे व यात यावे. घरा या खड या व दरवाजे बंद ठे वा.

घरा भवतीची उं च झाडे यापासन
ू दरू राहावे. शेतीची अवजारे , मोटर सायकल व इतर वाहनांपासन
ू
दरू राहावे. गाडी चालवत अस यास सरु

त

थळी जा याचा

य न करावा. मोक या तसेच

लटक या व युत तारांपासून दरू राहा. जंगलाम ये दाट लहान झाडाखाल उतारा या जागेवर नवारा
यावा. इतर खु या जागेवर, दर सार या खोल जागेवर जा याचा

व रत

णवा हका व वै यक य मदत बोलवा,

य न करावा. वीज पड यास

याला हात लाव यास धोका नाह . मेघगजना व

वादळ अस यास उं च जागांवर, टेकडीवर, मोक या जागांवर,

वतं

एकट झाडे, रे वे, बस थाने,

द यांचे खांब, धातच
ू े कुंपण, उघडी वाहने आ ण पाणी टाळावे. घरात अस यास वायर

गेलेले फोन, मोबाईल व इतर इलेि

वारे जोडले

कल उपकरणे, व यत
ु जोडणीस हात लावू नये. मेघगजना व

वादळा दर यान वजा चमकताना कोण याह

व युत उपकरणाचा वापर क

आंघोळ करणे, हात धण
ु े, गाडी धण
ु े, कपडे धण
ु े हे काय क

नये.

नका. या दर यान

वाहक य पृ ठभागाशी संपक

टाळावा. धातच
ू ी तारे , खड यांची तावदाने, वाय रंग व नळ घराबाहेर अस यास मेघगजना या वेळी
वजा चमकत असताना झाडाखाल

भागाशी संपक टाळावा. अधांतर

कं वा झाडाजवळ उभे राहणे, वाहनां या, धातू कं वा वजे या

लटकणा या ल बणा या वायर पासन
ू लांब रहा.

वजा चमकत

असताना श यतो घराबाहेर पडणे टाळावे. घरातील व युत उपकरणे बंद ठे वावी. जनावरांना सुर
थळी ठे वावे. घराबाहेर असताना

भुईमूग

आ या

सट
ु याची ते

शगा पोस याची
अव था

न वन

फळबाग
लागवड
कापूस

लागवड पूव
तयार

पूव तयार

सुर

त

थळी आ य

वाढ ची अव था

म ट माय ो यु एंट

मरची

टोमॅटो

अव था

फळ धारण
अव था

लंबू वग य

त १५ लटर पा यात मसळून फवारणी करावी.

न वन फळबाग लागवड कर यासाठ फळ पकां या

म
ॅ

००:५२:३४, ५०

शफारस अंतरानस
ु ार १x१x१

म. चे

ख डे

नसगतः कडींचे नयं ण होईल.

कापसावर ल स य ब ड अळी या

नयं णासाठ

कापुस पेरणीपुव

पळका या, पाला व इतर कचरा गोळा क न तो जाळावा व शेत
यां या सु ताव था न ट हो यास मदत होते.
आव यकतेनस
ु ार

२

ादभ
ु ाव दसून आ यास एकर दोन फुले
ते

३

सारणे

करावीत.

(Chlorantraniliprole) १८.५ % एस.सी., ४ मल

रासाय नक

पवळे तसेच फुल क यांसाठ

क डनाशकांचा वापर करावयाचा झा यास फुल कडे

पकांची धसकटे ,

व छ ठे वावे. यामुळे क ड व रोग

ायकोकाडची १० दवसा या अंतराने
नयं णासाठ

लोरॅ

नलो ोल

त १० ल टर पा यातून अथवा ०.४ % जी

त हे टर वापरावे.

पांढर माशी नयं णासाठ

आधी या

नळे चकट सापळे वापरावेत. रासाय नक

नयं णासाठ

फ ोनील (५ ई.सी.) १५

कं वा ि पनोसॅड (४५ ई.सी.) ४ मल १० लटर पा यातून फवारणी करावी.

टोमॅटो वर ल फळे पोखरणार अळी – ह अळी

मल

थम पाने खाते व नंतर हरवी कं वा पकलेल फळे

पोख न आत शरते व गर खाते या कडी या नयं णासाठ ि वनॉलफॉस २५ % ईसी २० मल
कं वा नो हॅल रॉन १० % ईसी १५ मल

कं वा

लोरॅन ॅ नी ोल १८.५% एस.सी ३ मल

लटर पा यात मसळून ८ ते १० दवसां या अंतराने २-३ फवार या करा यात.

स स सायला या रस शोषणा या कडी या नयं णासाठ १० मल ि वनॉलफॉस २५%

पके

म
ॅ

खोदन
व उकरले या मातीस ऊन लागन
ु तयार करावेत जेणेक न ख या या आतील बाजस
ू
ू

१८.७५ कलो
पक वाढ ची

कं वा वादळी वारे वाहत असताना झाडाजवळ उभे राहू नये.

शगा तयार होत असताना जा तीत जा त शगा तयार हो यासाठ ७०

उसात खोड कडीचा
ऊस

यावा.

त

५.५ मल नोवालरु ॉन १०%

वाह

त १० लटर पा यात मसळून फवारावे.

नवीन लागवड केले या आंबा कलमांना वा यापासून संर णासाठ काठ चा आधार

वाह

ती १०
कं वा

यावा. बागेत

झाडां या आ यांम ये गवत, पालापाचोळा ई. अ यादनाचा वापर करावा. फळ पक या या अव थेत

आंबा

फळधारण
अव था

असताना फळमाशीची माद फळां या साल त अंडी घालते.
उपजी वका करतात.

कडी या

नयं णासाठ

नांगरावी. तसेच फळमाशी या नयं णासाठ

कड

यातून बाहेर येणा-या अ या गरावर

त फळे न ट करावीत. झाडाखाल

जमीन

म थल युजेनॉल यु त र क सापळे बागेम ये एकर

८-१० या माणे लावावेत. प व झाले या आं याची काढणी श यतो सकाळी दहापुव

कं वा दप
ु ार ४

नंतर करावी तसेच आंबा फळांची वाहतक
ु श यतो सं य़ाकाळी करावी. तयार झालेल आं याची फळे
केळी

काढून सरु

त ठकाणी पक यासाठ ठे वावे.

बागेत केळी वा या या मध या जागेत केळी पाने, जन
ु ा ग हाचा भस
ु ा, उसाचे पाचट, सोयाबीन
भुसा,

वाढणार

गवत, पालापाचोळा यांचा वापर क न स य आ छादन करावे. केळी या बुं याजवळ
प ले

नय मत कापावीत तसेच केळीवर ल जुनी वाळलेल व रोगट पाने कापून बाग

व छ ठे वावी. केळी या घडाचे उ हापासून संर ण कर यासाठ केळी या वाळले या पानांची पडी

क न घड व घडाचा दांडा झाकावा.

केळी बागेत काकडी, भोपळा, क लंगड, खरबूज तसेच मरची,

वांगी यासारखी पके घेणे कटा ाने टाळावे.
फुल झाडे

जरबेरा, कानशन या फुल झाडावर ल लाल कोळी या

जनावरांचे

जंता या व

मल

यव थापन

कं वा अ यमे ट न ४ मल

ती १० लटर पा यातन
ू फवारावे.

व वध आजारा या

जनावरांना पाजावे/ टोचून

कडी या

नयं णासाठ

नयं णासाठ डायकोफॉलं

१५

पशु वै यका या सहा याने जंतनाशक व लसी

यावे. वातावरणातील उ णता वाढ यामुळे जनावरां या शर राचे तापमान

वाढते व हे तापमान नयं त ठे व यासाठ जनावरे जा त पाणी पतात व कमी चारा कं वा खा य

खातात. याचा एकूणच जनावरां या वाढ वर,

जननावर व उ पादनावर

तकूल प रणाम होतो.

यामुळे पुढ ल नुकसान टाळ यासाठ उ हा य़ात जनावरांची पुढ ल माणे काळजी

यावी.

१) जनावरांचा गोठा थंड जागी कं वा झाडाखाल बांधावा. गो या या छपरावर गवत, पाला, पाचोळा,

नारळा या झाव या टाकून पाणी शंपडावे यामळ
ु े गोठा थंड राहतो.
२) उ हा याम ये जनावरांना ३-४ वेळा थंड व

व छ पाणी पाजावे. गो यात पा याची

वतं

सु वधा केलेल अस यास पा याचे भांडे सावल त असावे व भांडे मु यत: माती कं वा समटपासन
ू
बनवलेले असावे जेणक
े न यात पाणी दवसभर थंड राह ल.

३) जनावरांना उ हाळयात दप
ु ार या वेळी चरावयास पाठवू नये.

४) दप
ु ार या वेळी जनावरांना हरवी मका, चवळी, कडवळ, लसण
ू घास यासारखे पोषण वैरण
यामुळे दध
ू उ पादनात सात य टकून राहते व

५) आहाराम ये वाढ व

ार

जा तीत जा त हरवा चारा

जनन

मताह सध
ु ारते.

म णाचा वापर करावा व 'अ' जीवनस वाचा परु वठा कर यासाठ

यावा.

६) उ हा या ती तेपासून संर ण हो यासाठ जनावरांना परु ेसा नवारा उपल ध क न

हवेशीर असावा, गरम हवा बाहेर जा यासाठ व थंड हवा आत ये यासाठ जागा असावी.
७)

हशींम ये घम ंथी कमी अस यामळ
ु े घामातून

यामळ
ु े

हशींना पा यात डुंबु

गाई या पाठ वर ठे वावे.

१) हवामान पूवानम
ु ान

२) मागील हवामान

ठकाण : कृ.म. व., पण
ु े.
द.

:

: -

यावा. गोठा

यां या शर रात उ णतेचे उ सजन होत नाह

यावे. गायी या अंगावर ओले कपडे

* टप : शेतकर बंधूनी पकावर कटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करताना
ोत :

यावे.

कं वा गोणपाट

वत:ची यो यती खबरदार / काळजी

भजवन
ू ते

यावी.

ादे शक हवामान पूवानुमान क , मुंबई.

: १३.०५.२०२१

मुख अ वेषक,

वा र त

ाकृमौसे, ऐएमएफयु, पण
ु े तथा

मुख, कृ ष हवामानशा

वभाग, कृ.म. व., पुणे

