
  

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    १२/२०२०                                                                                                                                                                                                                Bदनांक ११/०२/२०२०                                                                                                                                                                       कालावधी ५ Bदवस    

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 

(Bदनांक ०५/०२/२०२० ते ११/०२/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा2नमुान  

(Bदनांक १२/०२/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू १६/०२/२०२० सकाळी 

८:३० वाजेपयIत) 
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०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस (/ममी) ० ० ० ० ० 

३०.०  ३१.०  ३०.०  २७.०  २९.०  ३१.०  ३३.०  कमाल तापमान (अं.से) ३५ ३५ ३६ ३६ ३६ 

१३.५  १३.०  ८.०  १०.५  १३.०  १६.०  १८.०  Lकमान तापमान (अं.से) २३ २४ २३ २३ २४ 

०  ०  ०  ० ० ० ० मेघा7छादन (ऑ8टा) ३ २ ४ ३ २ 

९५  ९३  ९४  ९५  ९३  ८६  ९२  सकाळची सापेO आ52ता ८५ ८३ ७५ ७१ ६६ 

५५  ६०  ६५  ५७  ५४  ४६  - दपुारची सापेO आ52ता ४४ ४२ ३८ २९ २८ 

३.०  २.७  ३.४  ३.९  २.७  ४.१  ३.२  वाPयाचा वेग (Lकमी/तास) ७ ६ ५ ४ ५ 

शांत शांत शांत शांत शांत शांत शांत वाPयाची Bदशा ई.प.ू ई.प.ू प.ू प.ू प.ू 
पाऊस (/ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (/ममी) १/१/२०२० पासनू आजपयIत पाऊस (/ममी) गे�या वषQचा 

०.०                          ०.०  ५१३०.९                   

हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Bदनांक १२ ते १६ फेSवुार
 २०२० दरTयान कमाल व Lकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

�पक अवWथा कृ�ष स�ला 

भईुमगु फुलोरा • भुईमगु �पकाम2ये लागवडीनतंर ४५ – ६० 6दवसांनी �पकावर 7रकामे �पपं �फरवावे जेणेक:न ज;मनीत घसुणा=या आ=यांची 

आ@ण शAगाची संBया वाढDयास मदत होईल. 

• वाढFया तापमानामुळे बाIपीभवनाम2ये वाढ संभवत असJयाने भुईमगु �पकास पाणी देDयाची KयवLथा करावी. 

वाल  दाणे अवWथा • वाल �पकाम2ये मावा �कडीचा �ादभुाNव 6दसनू येDयाची शOयता असनू �कड कोवPया शAQयावर पानाRया खालRया भागातील 

रस शोषनू घेतात Fयामुळे झाडाची वाढ खुंटते तसेच �कडीने बाहेर टाकलेJया मधासारBया 'चकट Uावणामळेु पानावर 

काPया बरुशीची वाढ 6दसनू येते. मावाचा �ादभुाNव आढळून आJयास Vनय%ंणासाठX डायमेथोएट ३० टOके �वाह) १२ ;म. 

ल). �Vत १० ;लटर पाDयात ;मसळून फवारणी करावी. 

आबंा 

 

मोहोर अवWथा 

ते फळधारणा  

• मोहोर अवLथेत असलेJया आबंा �पकावर कZड व रोगाRया Vनय%ंणासाठX मोहोर संर[ण वेळाप%कानसुार Vतसर) फवारणी 

मोहोर फुलDयापवु\ (दसु=या फवारणी नतंर १५ 6दवसांनी) Vनय%ंणासाठX इ;मडाOलो�\ड १७.८ टOके �वाह) ३ ;म. ल). �Vत 

१० ;लटर पाDयात ;मसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीRया वेळेस �कटकनाशकाRया Uावणाम2ये भरु) रोगाRया 

Vनय%ंणासाठX ५ टOके हेOझाकोनॅझोल ५ ;म. ल). �कंवा पाDयात �वरघळणारे ८० टOके गंधक २० aॅम �Vत १० ;लटर या 

�माणात वापरावे. 

• फळधारणा झालेJया आबंा बागेम2ये वाटाणा आकाराRया अवLथेत तडुतQुयाचा, फुल�कडीचा आ@ण भुर)  रोगाचा �ादभुाNव 

आढळून येDयाची शOयता असJयामुळे मोहोर संर[ण वेळाप%कानसुार चौथी फवारणी (Vतस=या फवारणीनतंर १५ 6दवसांRया 

अतंराने) थायमेथाOझाम २५ टOके डcJय.ु जी. १ aॅम + भुर) रोगाRया Vनय%ंणासाठX ५ टOके हेOझाकोनॅझोल ५ ;म. ल). 

�कंवा पाDयात �वरघळणारे ८० टOके गंधक २० aॅम �Vत १० ;लटर पाDयातनू फवारणी करावी.  

• पढु)ल पाच 6दवसात तापमानात वाढ संभवत असJयाने फळधारणा झालेJया आबंा बागेम2ये, फळगळ कमी करDयासाठX, 

पाDयाRया उपलcधतेनसुार १५० ते २०० ;लटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ 6दवसांRया अतंराने ३ ते ४ पाDयाRया 

पाPया दयाKयात तसेच उFपादन व फळांची �त सुधारDयासाठX १ टOके पोटॅ;शयम नायfेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) 

व अडंाकृती अवLथेत असताना करावी.  

Bटप: फवारणी करताना मोहोर नकुताच फुलत असJयास आ@ण फळधारणा झालेल) नसJयास शOयतो फवारणी फळधारणा 

होईपयgत टाळावी �कंवा �ादभुाNव मोhया �माणात असJयास आ@ण फवारणी करणे गरजेचे असJयास बागेतील परागीकरण 

करणा=या कZटकांचा परागीकरणाचा कालावधी (सकाळी १० ते दपुार) १२ वाजेपयgत) वगळून फवारणी करावी.  

• वाढFया तापमानामुळे बाIपीभवनात वाढ संभवत असJयाने नवीन लागवड केलेJया आबंा कलमांना प6हल) तीन वषi पाणी 

देDयाची KयवLथा करावी तसेच जोडाRया खाल) बु2ंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. प6हJया वष\ आठवडयातनू 

एकदा तर दसु=या वष\ पधंरा 6दवसातनू एकदा व Vतस=या वष\ म6हjयातनू एकदा �Fयेक कलमांना ३० ;लटर पाणी kयावे. 

काज ू फळधारणा 

अवWथा 

• फळधारणा झालेJया काज ू �पकावर ढेकDया व फुल�कडीचा �ादभुाNव होDयाची शOयता असJयाने �कडींRया Vनय%ंणासाठX 

लॅlबडा सायहॅलोmीन �वाह) ६ ;म.ल). �Vत १० ;ल. पाDयात ;मसळून फवारणी करावी. (सदर कZटकनाशकास लेबल Oलेम 

नाह)त). 

• वाढFया तापमानामुळे बाIपीभवनात वाढ संभवत असJयाने नवीन लागवड केलेJया काज ू कलमांना पधंरा 6दवसाRया 



अतंराने १५ ;लटर पाणी देDयाची KयवLथा करावी तसेच जोडाRया खाल) बु2ंयावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ - • नारळावर :गोज चnाकार पांढर) माशीचा �ादभुाNव 6दसनू येDयाची शOयता असनू या �कडीची �पJले आ@ण �ौढ पानाRया 

खाल)ल बाजसू रस शोषतात. तसेच माशी गोड 'चकट L%ाव सोडत असJयाने पानांवर काPया बरुशीची वाढ 6दसनू येते. 

�कडीRया Vनय%ंणासाठX ३० ;म.ल). कडू;लबं तेल (०.५ टOके �वाह)) �ती १० ;लटर पाणी या �माणे १५ 6दवसांRया अतंराने 

फवारावे. तसेच पानावर)ल काळी बरुशीRया KयवLथापनासाठX १ टOके LटाचN सोJयशुन फवारावे. 

• पाच वषाNवर)ल नारळाRया �Vत झाडास ७५० aॅम य7ुरया व ६६७ aॅम lयरेुट ऑफ पोटॅश असा खताचा Vतसरा हoता kयावा. 

खते नारळाभोवती १.५ ते १.८ मीटर अतंरावर मातीत ;मसळून दयावीत व खते 6दJयानतंर माडास पाणी दयावे.     

• वाढFया तापमानामुळे बाIपीभवनात वाढ संभवत असJयाने नवीन लागवड केलेJया बागेस ६ ते ७ 6दवसांRया आ@ण पणूN 

वाढलेJया माडास ज;मनीRया मगदरुा�माणे ५ ते १० 6दवसांRया अतंराने पाणी देDयाची KयवLथा करावी.  

सपुार
 - • वाढFया तापमानामुळे बाIपीभवनात वाढ संभवत असJयाने सुपार) बागेस ७ ते ८ 6दवसांRया अतंराने पाणी देDयाची 

KयवLथा करावी.   

भ4डी  वाढ
ची 

अवWथा 

• भAडी �पकाम2ये मावा �कडीचा �ादभुाNव 6दसनू येDयाची शOयता असनू �कड �पकातील अjनरस शोषनू �पकाRया �व�वध 

भागावर मधासारखा 'चकट L%ाव टाकत असJयाने पानावर काPया बरुशीची वाढ 6दसनू येते. मावा �कडीचा �ादभुाNव 

आढळून आJयास Vनय%ंणासाठX �कडaLत पाने/ शAडे नIट करावेत तसेच �वाह) डायमेथोएट ३० टOके �वाह) १० ;म. ल). 

�Vत १० ;लटर पाDयात ;मसळून फवारणी करावी. �पकाम2ये �पवळे 'चकट कागद सापळे लावावेत. 

वांगी फळधारणा 

अवWथा 

• वांगी �पकावर शAडा व फळे पोखरणा=या अळीचा �ादभुाNव 6दसनू येDयाची शOयता असJयाने �ादभुाNव 6दसनू आJयास 

Vनय%ंणासाठX �कडaLत शAड े व फळे जमा कqन नIट करावीत व फेनKहलरेट १० ;म.ल). �कंवा डेJटामेmीन २.८ टOके 

�वाह) १० ;म.ल). �Vत १० ;लटर पाDयात ;मसळून 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/मती7या 

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

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


