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(Aदनांक २९/०२/२०२० ते ०६/०३/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा0नमुान  

(Aदनांक ०७/०३/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू ११/०३/२०२० सकाळी 
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इ.उ. इ. शांत  शांत  - - - वाNयाची Aदशा प.ू आ.प.ू द. आ. आ. 

पाऊस (-ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (-ममी) १/१/२०२० पासनू आजपयGत पाऊस (-ममी) गे�या वषOचा 

०.० ०.० ५१९७.२ 

हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक ७ ते ११ माच0 २०२० दरPयान आकाश QनरR राह
ल. 

�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

उVहाळी भात  फुटवे अवSथा  • उ4हाळी भात �पक फुटवे अव:थेत असताना भात खाचरात पा=याची पातळी ५ ते १० स>. मी. पय?त @नय$ं%त करावी. 

उVहाळी मगु  

आ+ण मटकY  

पेरणी  • उ4हाळी हंगामासाठB मगु आCण मटकE �पकांची लागवड ३० x १० से.मी. अतंरावर करावी. हेGटर) १५ ते २० �कलो 

$बयाणे वापरावे. $बया=यास �थम कॅJटन बरुशीनाशकाची २.५ Kॅम �@त �कलो आCण शेवट) पेरणीपवूL रायझो$बयम २५ 

Kॅम �@त �कलो $बयाणे या �माणात जीवाण ूसंवधOकाची ��Pया करावी. हेGटर) ५४ �कलो यQुरया आCण ३१३ �कलो 

Rसगंल सुपर फॉ:फेट खहाची मा%ा पेरणीपवूL सर)मTये $बया=याखाल) देऊन मातीने झाकून Vयावे.  

आबंा 

 

मोहोर अवSथा ते 

फळधारणा  

• मोहोर अव:थेत असलेWया आबंा �पकावर कEड व रोगाXया @नय%ंणासाठB मोहोर संरYण वेळाप%कानसुार @तसर) 

फवारणी मोहोर फुल=यापवुL (दसु[या फवारणी नतंर १५ \दवसांनी) @नय%ंणासाठB इRमडाGलो�Lड १७.८ टGके �वाह) ३ 

Rम. ल). �@त १० Rलटर पा=यात Rमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीXया वेळेस �कटकनाशकाXया ^ावणामTये 

भुर) रोगाXया @नय%ंणासाठB ५ टGके हेGझाकोनॅझोल ५ Rम. ल). �कंवा पा=यात �वरघळणारे ८० टGके गंधक २० Kॅम 

�@त १० Rलटर या �माणात वापरावे. 

Aटप: फवारणी करताना मोहोर नकुताच फुलत असWयास आCण फळधारणा झालेल) नसWयास शGयतो फवारणी 

फळधारणा होईपय?त टाळावी �कंवा �ादभुाOव मोaया �माणात असWयास आCण फवारणी करणे गरजेचे असWयास बागेतील 

परागीकरण करणा[या कEटकांचा परागीकरणाचा कालावधी (सकाळी १० ते दपुार) १२ वाजेपय?त) वगळून फवारणी करावी. 

• फळधारणा झालेWया आबंा बागेमTये वाटाणा आकाराXया अव:थेत तडुतbुयाचा, फुल�कडीचा आCण भुर)  रोगाचा 

�ादभुाOव आढळून ये=याची शGयता असWयामुळे मोहोर संरYण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (@तस[या फवारणीनतंर 

१५ \दवसांXया अतंराने) थायमेथाGझाम २५ टGके डeWय.ु जी. १ Kॅम + भुर) रोगाXया @नय%ंणासाठB ५ टGके 

हेGझाकोनॅझोल ५ Rम. ल). �कंवा पा=यात �वरघळणारे ८० टGके गंधक २० Kॅम �@त १० Rलटर पा=यातनू फवारणी 

करावी.  

• फळधारणा झालेWया आबंा बागेमTये (वाटाणा अव:था), फळगळ कमी कर=यासाठB, पा=याXया उपलeधतेनसुार १५० ते 

२०० Rलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ \दवसांXया अतंराने ३ ते ४ पा=याXया पाgया दयाhयात तसेच 

झाडाXया बुTंयाभोवती गवताचे आXछादन करावे. 

• उjपादन व फळांची �त सधुार=यासाठB १ टGके पोटॅRशयम नायkेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अव:थेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कl.कृ.�वmयापीठाने \दलेWया Rशफारशी नसुार फळगळ कमी 

कर=यासाठB, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठB, फळामधील साGयाचे �माण कमी कर=यासाठB 

आCण फळमाशीपासनू संरYण कर=यासाठB २५ x २० स>.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• हापसू आबंा फळाचे अ'धक उjपादन Rमळ=यासाठB ५५ टGके तीnतेचे गोमू%, फळे वाटा=याचा आकाराची असWयापासनू 

पढेु आठवbयाXया अतंराने उपलeधतेनसुार ३ ते ६ वेळा फवारावे. 

काज ू फुलोरा ते 

फळधारणा अवSथा  

• काज ू �पकामTये उRशराने येत असलेWया नवीन पालवीवर ढेक=याचा �ादभुाOव \दसनू ये=याची शGयता असWयाने 

पालवीचे �कडीपासून संरYण कर=याकQरता मोनोPोटोफॉस ३६ टGके �वाह) १५ Rम.ल). �कंवा लॅoबडासायहॅलोpीन ५ 



टGके �वाह) ६ Rम.ल). �@त १० Rलटर पा=यात Rमसळून फवारणी करावी. 

• फुलो[या अव:थेत असलेWया काजचूी फळधारणा वाढ�व=यासाठB १० पी.पी.एम. इpेल या संजीवकाची फवारणी फुलोरा 

अव:थेत करावी. पा=याची उपलeधता असWयास फुलोरा ते फळधारणा अव:थेत काजलूा पाणी दे=याची hयव:था 

करावी. 

• काज ू$बयांचे उjपादन व $बयांचे आकारमान वाढ�व=यासाठB �@त झाड ताrया �कंवा आठ \दवसापय?त साठ�वलेWया २५ 

टGके गोमु%ाची फवारणी (५ Rलटर ^ावण) आCण २५ टGके गोमु%ाची झाडाXया बुTंयामTये िजरवणी (१० Rलटर ^ावण) 

करावी.   

• काज ू $बया पणूO तयार झाWयाRशवाय $बयांची काढणी कt नये. काढणी केलेWया $बया उ4हामTये ७ ते ८ \दवस 

वाळवनू साठवणूक करावी. 

नारळ - • नारळावर uगोज चPाकार पांढर) माशीचा �ादभुाOव \दसनू ये=याची शGयता असनू या �कडीची �पWले आCण �ौढ 

पानाXया खाल)ल बाजसू रस शोषतात. माशीXया शर)रातनू :%वणा[या गोड 'चकट :%ावाकडे मुंvया आक�षOत होतात. 

jयांXयामुळे :%ाव सवO% पानांवर पसरतो. पानांवर)ल :%ावावर कालांतराने काgया बरुशीची वाढ होते. पQरणामी, �काश 

संwलेषण �Pयेत अडथळा @नमाOण होतो.  चPाकार पांढर) माशीXया @नय%ंणासाठB झाडावर @नयRमत पा=याची फवारणी 

करावी. तसेच  पानावर)ल काळी बरुशीXया hयव:थापनासाठB पानांवर पा=याचा १ टGके :टाचO सोWयशुन फवारावे. 

• तापमानात वाढ संभवत असWयाने नवीन लागवड केलेWया नारळ बागेस ५ ते ६ \दवसांXया अतंराने पाणी दे=याची 

hयव:था करावी तसेच तसेच आgयामTये ओलावा \टक�व=यासाठB नारळाXया श>डया परुाhयात आCण झावgयांचे 

आXछादन करावे. 

• नवीन लागवड केलेWया नारळाXया रोपांची कडक उ4हामुळे पाने करप ूनयेत oहणनू रोपांना वtन सावल) करावी. 

सपुार
 - • तापमानात वाढ सभंवत असWयाने सुपार) बागेस ४ ते ५ \दवसांXया अतंराने पाणी दे=याची hयव:था करावी.   

पांढरा कांदा  वाढ
ची अवSथा  • कांदा �पकामTये फुल�कडीXया �ादभुाOव \दसनू आWयास @नय%ंणासाठB डायRमथोएट ३० टGके �वाह) १३ Rमल) १० 

Rलटर पाणी या �माणात आवशGयतेनसुार फवारणी करावी.  

• कांदा �पकामTये ८ ते १० \दवसांXया अतंराने @नयRमत खुरपणी करावी व पाणी दे=याची hयव:था करावी. 

भ2डी  फळधारणा • भ>डी �पकामTये तडुतbुयांचा �ादभुाOव \दसनू ये=याची शGयता असनू तडुतडु ेपानांतील अ4नरस शोषनू घेतात jयामुळे 

पाने �वटकर) तांबडी व कडा नागमोडी \दसून येतात. तडुतbुयांचा �ादभुाOव \दसनू आWयास @नय%ंणासाठB डायमेथोएट 

३० टGके �वाह) १० Rम. ल). �कंवा लॅoबडा सायहॅलोpीन ५ टGके �वाह) ६ Rम.ल). �@त १० Rलटर पा=यात Rमसळून 

फवारणी करावी. तसेच �पकामTये �पवgया  'चकट कागदाXया सापgयाचा वापर करावा. 

सदर कृ�ष स�ला प\]का डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त^ स-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार क_न ,सा`रत करaयात आल
. 

अbधक माAहतीसाठc नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराde शासनाचे कृषी अbधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


