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�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग   
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  डॉ. -शतल यादव, 

तां$%क अ'धकार)  

कृ�ष�वदया �वभाग  

८३७९९०११६० 
  

         

            मागील हवामान आठवडा सारांश 

(@दनांक ०१/०२/२०२० ते ०७/०२/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा0नमुान  

(@दनांक ०८/०२/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू १२/०२/२०२० 

सकाळी ८:३० वाजेपयFत) 
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- - - - - - - सकाळची सापेM आ30ता ५९ ५९ ७४ ८४ ६९ 
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पाऊस (-ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (-ममी) १/१/२०२० पासनू आजपयFत पाऊस (-ममी) गे�या वषOचा 

०.० ०.० ५१९७.२ 

हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक ८ ते १२ फेQवुार
 २०२० दरRयान कमाल तापमान २९ ते ३२ अ.ंस2. व Jकमान तापमान २० ते २४ अ.ंस2. दरRयान राहून आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

�पक अवTथा कृ�ष स�ला 

उWहाळी भात  रोप अवTथा  • भात पनु0लागवडीनतंर प2ह4या ३० 2दवसांपय5त शतेात पा8याची पातळी २.५ ते ५ स;. मी. ठेवावी 

वाल  दाणे 

अवTथा 

• वाल �पकाम=ये श;गा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा0व 2दसनू ये8याची शAयता असनू �कडीचा �ादभुा0व सुBवातीला 

कोवCया कCयावर 2दसून येतो व नतंर श;गाम=ये DशEन कोवCया दा8यांवर उपजी�वका करते. �कडींचा �ादभुा0व 2दसनू आ4यास 

Iनय%ंणासाठJ �कडKLत श;गा काढून नNट कराOयात व िAवनोलफॉस २५ टAके �वाह) २० Dम. ल). �कंवा डायमेथोएट ३० टAके 

�वाह) २० Dम. ल). �Iत १० Dलटर पा8यात Dमसळून १५ 2दवसांTया अतंराने दोन फवार8या कराOयात. तसेच शतेाम=ये पUी 

थांबे उभारावे. 

• वाल �पक फुलोWयात ये8याची व दाणे भर8याची अवLथा ओलाOयासाठJ अIत संवेदनशील अस4याने वाल �पकास फुलोWया 

ये8याTया अवLथेत पाणी दे8याची OयवLथा करावी. 

आबंा 

 

मोहोर 

अवTथा ते 

फळधारणा  

• मोहोर अवLथेत असले4या आबंा �पकावर कYड व रोगाTया Iनय%ंणासाठJ मोहोर संरUण वेळाप%कानसुार Iतसर) फवारणी मोहोर 

फुल8यापवुZ (दसुWया फवारणी नतंर १५ 2दवसांनी) Iनय%ंणासाठJ इDमडाAलो�Zड १७.८ टAके �वाह) ३ Dम. ल). �Iत १० Dलटर 

पा8यात Dमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीTया वेळेस �कटकनाशकाTया ^ावणाम=ये भुर) रोगाTया Iनय%ंणासाठJ ५ टAके 

हेAझाकोनॅझोल ५ Dम. ल). �कंवा पा8यात �वरघळणारे ८० टAके गंधक २० Kॅम �Iत १० Dलटर या �माणात वापरावे. 

• फळधारणा झाले4या आबंा बागेम=ये वाटाणा आकाराTया अवLथेत तडुतaुयाचा, फुल�कडीचा आbण भुर) रोगाचा �ादभुा0व 

हो8याची शAयता अस4यामुळे मोहोर संरUण वेळाप%कानसुार चौथी फवारणी (IतसWया फवारणीनतंर १५ 2दवसांTया अतंराने) 

थायमेथाAझाम २५ टAके डd4य.ु जी. १ Kॅम + भुर) रोगाTया Iनय%ंणासाठJ ५ टAके हेAझाकोनॅझोल ५ Dम. ल). �कंवा पा8यात 

�वरघळणारे ८० टAके गंधक २० Kॅम �Iत १० Dलटर पा8यातनू फवारणी करावी.  

• आबंा फळांची गळ कमी कर8यासाठJ तसेच उfपादन व फळांची �त सधुार8यासाठJ १ टAके पोटॅDशयम नायgेटची फळे वाटाणा, 

गोट) व अडंाकृती अवLथेत असताना, अशा एकूण तीन फवार8या कराOयात.  

काज ू फळधारणा 

अवTथा 

• फळधारणा झाले4या काज ू�पकावर ढेक8या व फुल�कडीचा �ादभुा0व हो8याची शAयता अस4याने �कडींTया Iनय%ंणासाठJ लॅhबडा 

सायहॅलोiीन �वाह) ६ Dम.ल). �Iत १० Dल. पा8यात Dमसळून फवारणी करावी. (सदर कYटकनाशकास लेबल Aलेम नाह)त). 

• काजझूाडावर फांद)मर रोगाTया �ादभुा0वामुळे झाडांTया फांjया टोकाकडून खाल) वाळत अस4यास Iनय%ंणासाठJ �ादभुा0व 

झाले4या फांjया कापनू टाकाOयात व कापले4या भागावर बोडkपेLट लावावी. तसेच १ टAके बोडkDमlण �कंवा कॉपर 

ऑAसीAलोराईड ०.२५ टAके २.५ Kॅम �Iत Dलटर पा8यात Dमसळून फवारणी करावी.  

नारळ - • नारळावर Bगोज चmाकार पांढर) माशीचा �ादभुा0व 2दसनू ये8याची शAयता असनू या �कडीची �प4ले आbण �ौढ पानाTया 

खाल)ल बाजसू रस शोषतात. तसेच माशी गोड 'चकट L%ाव सोडत अस4याने पानांवर काCया बरुशीची वाढ 2दसनू येते. 

�कडीTया Iनय%ंणासाठJ ३० Dम.ल). कडूDलबं तेल (०.५ टAके �वाह)) �ती १० Dलटर पाणी या �माणे १५ 2दवसांTया अतंराने 

फवारावे. तसेच पानावर)ल काळी बरुशीTया OयवLथापनासाठJ १ टAके Lटाच0 सो4यशुन फवारावे. 

• पाच वषा0वर)ल नारळाTया �Iत झाडास ७५० Kॅम यnुरया व ६६७ Kॅम hयरेुट ऑफ पोटॅश असा खताचा Iतसरा हoता jयावा. 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीTया �ादभुा0वामुळे फळाTया देठाखालTया भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चpे 2दसनू येतात. 

�ादDुभ0त भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पnरणामी नारळ लहान राहतात तसेच लहान फळांची गळ होते. या �कडीTया 



�भावी OयवLथापनेसाठJ नारळ बागेत LवTछता ठेवावी नारळाTया आCयाम=ये ओलावा 2टक�व8यासाठJ नारळाTया श;डया 

परुाOयात आbण झावCयांचे आTछादन करावे तसेच ५ टAके कडूIनबंयAुत (अझाडीराAट)न) कYटकनाशक ७.५ Dम.ल). अ'धक ७.५ 

Dम.ल). पाणी Dमसळून वषा0तनू तीन वेळा (ऑAटोबर ते नोOह;बर, जानेवार) तो फेrवुार) आbण ए��ल ते मे ) मुळाjवारे jयावे. 

औषध 2द4यानतंर ४५ 2दवसापय5त नारळ काढू नयेत. याDशवाय नारळावर १ टAका कडुIनबंयAुत कYटकनाशक (Iनमाझोल) ४ 

Dम.ल). �ती Dलटर पा8यातनू नारळाTया घडावर पडेल अशी फवारणी करावी. फवारणी कर8यापवूZ सव0 �कडKLत व तयार नारळ 

काढून tयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कEन नNट करावेत.   

कांदा  वाढ
ची 

अवTथा 

• कांदा �पकाम=ये फुल�कडीTया �ादभुा0व 2दसनू आ4यास Iनय%ंणासाठJ िAवनोलफॉस २५ Dमल) १० Dलटर पा8यात Dमसळून 

फवारणी करावी. 

• कांदा �पकाम=ये ८ ते १० 2दवसांTया अतंराने IनयDमत खुरपणी करावी व पाणी दे8याची OयवLथा करावी. 

सदर कृ�ष स�ला पZ[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 कर_यात आल
. 

अ`धक मा@हतीसाठa नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अ`धकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


