
  

हवामानावर आधार
त कृ�ष स�ला (र�ना�गर
 िज�हा)    

(�ामीण कृ�ष मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावतं क&कण कृ�ष �व'यापीठ,    दापोल
 आ-ण .ादे/शक    हवामान पवूा2नमुान क4 5,    

मुंबई यां7या संय8ुत �व'यमाने)  

(०२३५८) २८२३८७ 

 

अकं    २०/२०२०                                                                                                                                                                                                                Aदनांक ०९/०३/२०२०                                                                                                                                                                       कालावधी ५ Aदवस    

डॉ. .शांत बोडके, 

�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग 

९४२०४१३२५५ 

डॉ. �वजय मोरे, 

नोडल ऑ�फसर, 

कृ�ष�वदया �वभाग 

९४२२३७४००१ 

डॉ. /शतल यादव, 

तां$%क अ'धकार) 

कृ�ष�वदया �वभाग 

८३७९९०११६० 
  

            मागील हवामान आठवडा सारांश 

(Aदनांक ०३/०३/२०२० ते ०९/०३/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा2नमुान  

(Aदनांक १०/०३/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू १४/०३/२०२० सकाळी 

८:३० वाजेपयIत) 
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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक १० ते १४ माच2 २०२० दरSयान आकाश TनरU राह
ल. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

भईुमगू श4गा अवVथा • भुईमगू �पकावर मावा, तडुत2ुयांचा �ादभुा4व 5दसनू येत अस7यास 8नय%ंणासाठ; इ=मडा>लो�?ड १७.८ ट>के �वाह) २.५ 

=म. ल). �8त १० =लटर पाBयात =मसळून फवारणी करावी. 

• भुईमगू �पकाला ७ ते ८ 5दवसांनी पाणी देBयाची EयवFथा करावी 

आबंा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झाले7या आबंा बागेमJये (वाटाणा अवFथा), फळगळ कमी करBयासाठ;, पाBयाMया उपलOधतेनसुार १५० ते 

२०० =लटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ 5दवसांMया अतंराने ३ ते ४ पाBयाMया पाPया दयाEयात तसेच 

झाडाMया बुJंयाभोवती गवताचे आMछादन करावे. 

• उRपादन व फळांची �त सधुारBयासाठ; १ ट>के पोटॅ=शयम नायTेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अवFथेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कV.कृ.�वWयापीठाने 5दले7या =शफारशी नसुार  फळगळ कमी 

करBयासाठ;, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठ;, फळामधील सा>याचे �माण कमी करBयासाठ; 

आZण फळमाशीपासनू संर[ण करBयासाठ; २५ x २० स].मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• हापसू आबंा फळाचे अ'धक उRपादन =मळBयासाठ; ५५ ट>के ती^तेचे गोमू%, फळे वाटाBयाचा आकाराची अस7यापासनू 

पढेु आठव2याMया अतंराने उपलOधतेनसुार ३ ते ६ वेळा फवारावे. 

काज ू फुलोरा ते 

फळधारणा अवVथा  

• काज ू �पकामJये उ=शराने येत असले7या नवीन पालवीवर ढेकBयाचा �ादभुा4व 5दसनू येBयाची श>यता अस7याने 

पालवीचे �कडीपासून संर[ण करBयाक_रता मोनो`ोटोफॉस ३६ ट>के �वाह) १५ =म.ल). �कंवा लॅaबडासायहॅलोbीन ५ 

ट>के �वाह) ६ =म.ल). �8त १० =लटर पाBयात =मसळून फवारणी करावी. 

• फुलोcया अवFथेत असले7या काजचूी फळधारणा वाढ�वBयासाठ; १० पी.पी.एम. इbेल या संजीवकाची फवारणी फुलोरा 

अवFथेत करावी. पाBयाची उपलOधता अस7यास फुलोरा ते फळधारणा अवFथेत काजलूा पाणी देBयाची EयवFथा 

करावी. 

• काज ू$बयांचे उRपादन व $बयांचे आकारमान वाढ�वBयासाठ; �8त झाड ताeया �कंवा आठ 5दवसापयfत साठ�वले7या २५ 

ट>के गोमु%ाची फवारणी (५ =लटर gावण) आZण २५ ट>के गोमु%ाची झाडाMया बुJंयामJये िजरवणी (१० =लटर gावण) 

करावी.   

• काज ू $बया पणू4 तयार झा7या=शवाय $बयांची काढणी कi नये. काढणी केले7या $बया उjहामJये ७ ते ८ 5दवस 

वाळवनू साठवणूक करावी. 

नारळ - • �कनारपkी भागामJये नारळ बागेत काPया डो>याची अळीचा �ादभुा4व 5दसनू येत असनू �कडीMया अPया पानाMया खालMया 

भागावर जाळी तयार कiन पानांतील ह_रतgEय खा7यामुळे पाने करप7यासारखी 5दसून येतात. �कडीMया 8नयं%णासाठ; 

�कडलेल) पाने काढून नlट करावीत आZण १६ =म. ल). डायमेथोएट ३० ट>के �वाह) १० =लटर पाBयात =मसळून फवारणी 

करावी. तसेच �कडीMया जै�वक 8नयं%णासाठ; �8त माड �कडीMया १२ अPया आढळून आ7यास गोनीओझस नेफट)डीस oया 

परोपजीवी �कटकाची ३५०० �ौढ कqटक �8त हे>टर) या �माणात बागेत सोडावेत.   

• नारळ बागेस ५ ते ६ 5दवसांMया अतंराने पाणी देBयाची EयवFथा करावी तसेच तसेच आPयामJये ओलावा 



5टक�वBयासाठ; नारळाMया श]डया परुाEयात आZण झावPयांचे आMछादन करावे. 

�चकू  फुलोरा ते 

फलधारणा 

• 'चकू बागेस ५ ते ६ 5दवसांMया अतंराने पाणी देBयाची EयवFथा करावी तसेच झाडाMया बुJंयाभोवती गवताचे 

आMछादन करावे. 

• 'चकू �पकामJये फुलकळी पोखरणाcया अळीचा �ादभुा4व 5दसनू येBयाची श>यता अस7याने 8नय%ंणासाठ; इमामे>ट)न 

बेjझVएट ५ ट>के एस. जी. ४.५ rॅम �कंवा डे7टामेbीन २.८ ट>के �वाह) १० =म. ल). �कंवा  लॅaबडा सायहॅलोbीन ५ 

ट>के �वाह) १० =म. ल). �कंवा �ोफेनोफोस ४० ट>के �वाह) १० =म. ल). �ती १० =लटर पाBयात या पकैq कोणRयाह) 

एका कqटकनाशकाची फवारणी ५० ट>के फुले आ7यावर करावी. तसेच �कडीMया सवs[णासाठ; 8नPया रंगाMया 

�काशसापळा बागेत बसवावा.   

वांगी, /मरची, 

टोमेटो 

फुलोरा ते 

फलधारणा  

• वांगी, =मरची आZण टोमेटो भाजीपाला �पकास ६ ते ७ 5दवसांMया अतंराने पाणी देBयाची EयवFथा करावी. तसेच 

रोपांजवळ मातीची भर Wयावी.  

क/लगंड  फुलोरा ते 

फलधारणा 

• क=लगंड �पकाला ३ ते ४ 5दवसांMया अतंराने 8नय=मत पाणी Wयावे. पाBयाMया अ8नय=मत पाPया मुले फळे 

तडकBयाची श>यता असते.  

• क=लगंडाMया फळांचे सूय4�काशापासनू बचाव करBयासाठ; फळे भाताMया प]tयाने �कंवा गवताने झाकून uयावीत. 

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/मती7या 

/शफारशीनसुारतयार क]न .सा^रत कर_यात आल
. 

अ�धक माAहतीसाठ` नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराab शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 

 


