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डॉ. ,शांत बोडके, 

�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग   
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 डॉ. �वजय मोरे,  

नोडल ऑ�फसर, 
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डॉ. -शतल यादव, 

तां$%क अ'धकार)  

कृ�ष�वदया �वभाग  
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            मागील हवामान आठवडा सारांश 
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हवामान पवूा0नमुान  
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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक १२ ते १६ फेQवुार
 २०२० दरRयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

�पक अवUथा कृ�ष स�ला 

उXहाळी भात  रोप अवUथा  • भात पनु6लागवडीनतंर प8ह:या ३० 8दवसांपय;त शतेात पा=याची पातळी २.५ ते ५ स@. मी. ठेवावी 

वाल  दाणे अवUथा • वाल �पकामBये मावा �कडीचा �ादभुा6व 8दसनू ये=याची शCयता असनू �कड कोवDया श@Eयावर पानाFया खालFया 

भागातील रस शोषनू घेतात Hयामुळे झाडाची वाढ खुंटते तसेच �कडीने बाहेर टाकले:या मधासारMया 'चकट Nावणामळेु 

पानावर काDया बरुशीची वाढ 8दसनू येते. मावाचा �ादभुा6व आढळून आ:यास Pनय%ंणासाठQ डायमेथोएट ३० टCके �वाह) 

१२ Tम. ल). �Pत १० Tलटर पा=यात Tमसळून फवारणी करावी. 

आबंा 

 

मोहोर अवUथा  • मोहोर अवUथेत असले:या आबंा �पकावर कVड व रोगाFया Pनय%ंणासाठQ मोहोर संरWण वेळाप%कानसुार Pतसर) फवारणी 

मोहोर फुल=यापवुX (दसुZया फवारणी नतंर १५ 8दवसांनी) Pनय%ंणासाठQ इTमडाCलो�Xड १७.८ टCके �वाह) ३ Tम. ल). �Pत 

१० Tलटर पा=यात Tमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीFया वेळेस �कटकनाशकाFया NावणामBये भुर) रोगाFया 

Pनय%ंणासाठQ ५ टCके हेCझाकोनॅझोल ५ Tम. ल). �कंवा पा=यात �वरघळणारे ८० टCके गंधक २० ]ॅम �Pत १० Tलटर या 

�माणात वापरावे. 

@टप: फवारणी करताना मोहोर नकुताच फुलत अस:यास आ^ण फळधारणा झालेल) नस:यास शCयतो फवारणी फळधारणा 

होईपय;त टाळावी �कंवा �ादभुा6व मो_या �माणात अस:यास आ^ण फवारणी करणे गरजेचे अस:यास बागेतील परागीकरण 

करणाZया कVटकांचा परागीकरणाचा कालावधी (सकाळी १० ते दपुार) १२ वाजेपय;त) वगळून फवारणी करावी.  

• वाढHया तापमानामुळे बाaपीभवनात वाढ संभवत अस:याने नवीन लागवड केले:या आबंा कलमांना प8हल) तीन वषb पाणी 

दे=याची cयवUथा करावी तसेच जोडाFया खाल) बुBंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. प8ह:या वषX आठवडयातनू 

एकदा तर दसुZया वषX पधंरा 8दवसातनू एकदा व PतसZया वषX म8हdयातनू एकदा �Hयेक कलमांना ३० Tलटर पाणी 

eयावे. 

काज ू फळधारणा 

अवUथा 

• फळधारणा झाले:या काज ू�पकावर ढेक=या व फुल�कडीचा �ादभुा6व हो=याची शCयता अस:याने �कडींFया Pनय%ंणासाठQ 

लॅfबडा सायहॅलोgीन �वाह) ६ Tम.ल). �Pत १० Tल. पा=यात Tमसळून फवारणी करावी. (सदर कVटकनाशकास लेबल Cलेम 

नाह)त). 

• वाढHया तापमानामुळे बाaपीभवनात वाढ संभवत अस:याने नवीन लागवड केले:या काज ू कलमांना पधंरा 8दवसाFया 

अतंराने १५ Tलटर पाणी दे=याची cयवUथा करावी तसेच जोडाFया खाल) बुBंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ - • नारळावर hगोज चiाकार पांढर) माशीचा �ादभुा6व 8दसनू ये=याची शCयता असनू या �कडीची �प:ले आ^ण �ौढ पानाFया 

खाल)ल बाजसू रस शोषतात. तसेच माशी गोड 'चकट U%ाव सोडत अस:याने पानांवर काDया बरुशीची वाढ 8दसनू येते. 

�कडीFया Pनय%ंणासाठQ ३० Tम.ल). कडूTलबं तेल (०.५ टCके �वाह)) �ती १० Tलटर पाणी या �माणे १५ 8दवसांFया 

अतंराने फवारावे. तसेच पानावर)ल काळी बरुशीFया cयवUथापनासाठQ १ टCके Uटाच6 सो:यशुन फवारावे. 

• पाच वषा6वर)ल नारळाFया �Pत झाडास ७५० ]ॅम यkुरया व ६६७ ]ॅम fयरेुट ऑफ पोटॅश असा खताचा Pतसरा हlता 

eयावा. खते नारळाभोवती १.५ ते १.८ मीटर अतंरावर मातीत Tमसळून दयावीत व खते 8द:यानतंर माडास पाणी दयावे.    

• वाढHया तापमानामुळे बाaपीभवनात वाढ संभवत अस:याने नवीन लागवड केले:या बागेस ६ ते ७ 8दवसांFया आ^ण पणू6 



वाढले:या माडास जTमनीFया मगदरुा�माणे ५ ते १० 8दवसांFया अतंराने पाणी दे=याची cयवUथा करावी.  

भ2डी  वाढ
ची अवUथा • भ@डी �पकामBये मावा �कडीचा �ादभुा6व 8दसनू ये=याची शCयता असनू �कड �पकातील अdनरस शोषनू �पकाFया �व�वध 

भागावर मधासारखा 'चकट U%ाव टाकत अस:याने पानावर काDया बरुशीची वाढ 8दसनू येते. मावा �कडीचा �ादभुा6व 

आढळून आ:यास Pनय%ंणासाठQ �वाह) डायमेथोएट ३० टCके �वाह) १० Tम. ल). �Pत १० Tलटर पा=यात Tमसळून 

फवारणी करावी. �कड]Uत पाने/ श@ड ेनaट करावेत तसेच �पकामBये �पवळे 'चकट कागद सापळे लावावेत. 

वांगी फळधारणा 

अवUथा 

• वांगी �पकावर श@डा व फळे पोखरणाZया अळीचा �ादभुा6व 8दसनू ये=याची शCयता अस:याने �ादभुा6व 8दसनू आ:यास 

Pनय%ंणासाठQ �कड]Uत श@ड ेव फळे जमा कnन नaट करावीत व फेनcहलरेट १० Tम.ल). �कंवा डे:टामेgीन २.८ टCके 

�वाह) १० Tम.ल). �Pत १० Tलटर पा=यात Tमसळून फवारणी 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 

 


