
  

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    ०४/२०२०                                                                                                                                                                                                                Bदनांक १४/०१/२०२०                                                                                                                                                                       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 ०८/०१/२०२० ते १४/०१/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा2नमुान  
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पाऊस (/ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (/ममी) १/१/२०२० पासनू आजपयIत पाऊस (/ममी) गे�या वषQचा 

०.०                          ०.०  ५१३०.९                   

हवामान पवूा2नुमान कृ�ष स�ला 

Bदनांक १५ ते १९ जानेवार
 २०२० दरRयान कमाल व Lकमान तापमानात घट संभवत असनू आकाश TनरU राह
ल. 
�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

भुईमूग  वाढ
ची अवVथा • �वनाआ2छादानावर लागवड केले5या भुईमूग �पकाम7ये पेरणीनंतर ३० ते ३५ :दवसांनी गरजेनुसार एक खुरपणी क=न नंतर �पकाला 

>वि>तक अवजारा2या सहाAयाने मातीची भर Cयावी.    

वाल  फुलोरा अवVथा • वाल �पकाम7ये मावा �कडीचा �ादभुाDव :दसून येEयाची शFयता असून �कडी2या �ादभुाDवामुळे पानावर काHया बुरशीची वाढ :दसून येत.े 

�कडीचा �ादभुाDव आढळून आ5यास Kनयं%णासाठM �वाह) डायमेथोएट ३० टFके १२ Pम. ल). �Kत १० Pलटर पाEयात Pमसळून फवारणी करावी. 

चवळी फुलोरा अवVथा • चवळी �पकाम7ये मावा �कडीचा �ादभुाDव :दसून येEयाची शFयता असून �कडी2या �ादभुाDवामुळे पानावर काHया बुरशीची वाढ :दसून येत.े 

�कडीचा �ादभुाDव आढळून आ5यास Kनयं%णासाठM �वाह) डायमेथोएट ३० टFके १२ Pम. ल). �Kत १० Pलटर पाEयात Pमसळून फवारणी करावी. 

आंबा 

 

ब&गे फुटणे ते 

मोहोर अवVथा  

• हवामान पुवाDनुमानानुसार आंQयाला मोहोर फुटEयास पोषक वातावरण तयार होत अस5याने आंबा मोहोर संरRण वेळाप%कानुसार दसुर) 

फवारणी बSगे फुटताना, कTड व रोगा2या Kनयं%णासाठM लॅVबडासायहॅलोWीन ५ टFके �वाह) ६ Pम.ल). + हेFझाकोनाझोल ५% �वाह) ५ 

Pम.ल). �Kत १० Pलटर पाEयात Pमसळून करावी.  

• तसेच मोहोर फुटले5या :ठकाणी मोहोर संरRण वेळाप%कानुसार Kतसर) फवारणी मोहोर फुलEयापुव[ (दसु]या फवारणी नंतर १५ :दवसांनी)  

इPमडाFलो�[ड १७.८ टFके �वाह) ३ Pम. ल). ६ Pम. ल). �Kत १० Pलटर पाEयात Pमसळून फवारणी करावी. _यामुळे तुडतुड,े फुल�कडी तसेच 

Pमजमाशीचे Kनयं%ण होव ू शकेल व _याचा परपरागीकरण करणा]या कTटकावर होणारा प`रणाम टाळता येईल. तसेच फवारणी2या वेळेस 

�कटकनाशका2या aावणाम7ये भुर) रोगा2या Kनयं%णासाठM ५ टFके हेFझाकोनॅझोल ५ Pम. ल). �कंवा पाEयात �वरघळणारे ८० टFके गंधक २० 

cॅम �Kत १० Pलटर या �माणात वापराव.े 

काजू मोहोर अवVथा • हवामान पुवाDनुमानानुसार मोहोर अव>थेत असले5या काजू �पकावर ढेकEया व फुल�कडीं2या वाढ)साठM हवामान अनुकूल :दसत अस5याने या 

�कडीं2या बंदोब>तासाठM मोहोर फुटEया2या वेळी �ोफेनोफॉस ५० टFके �वाह) १० Pम.ल). �Kत १० Pलटर पाEयात Pमसळून फवारणी करावी. 

नारळ - • नारळावर =गोज >पाeलfग gहाईट hलायचा �ादभुाDव आढळून येत असून माशी2या �ादभुाDवामुळे पानावर काHया बुरशीची वाढ :दसून येत 

आहे. यासाठM बागेचे KनयPमत सवiRण करावे व Kनयं%णासाठM इPमडॅकलो��ड १७.८ टFके �वाह) ३ Pम.ल). �Kत १० Pलटर पाEयातून फवारावे 

तसेच पानावर)ल काHया बुरशी2या Kनयं%णासाठM >टाचD १० cॅम �Kत १० Pलटर aावणाची फवारणी करावी. 

वांगी  फळधारणा  • वांगी �पकास �Kत एकर) Rे%ास ४३ �कलो यु`रया खताची Kतसर) मा%ा पुनDलागवडीनंतर दोन म:हjयाने देEयात यावी. 

/मरची  फुलोरा अवVथा • Pमरची �पकास �Kत एकर) Rे%ास ३२ �कलो यु`रया खताची मा%ा फुलो]या अव>थेत देEयात यावी. 

क/लगंड फुलोरा अवVथा • कPलगंड �पकाम7ये फुले येEयास सुkवात झा5यावर फळमाशी2या Kनयं%णासाठM शतेाम7ये ‘Fयु 5युर’ रRक सापळे �ती हेFटर) ४ वापराव.े  

कोबी वाढ
ची अवVथा • कोबी �पकाम7ये मावा, गnडा पोखरणा]या अHया, लाल कोळी �कडीचा �ादभुाDव होEयाची शFयता अस5याने Kनयं%णासाठM गnडे धर5याबरोबर 

१० Pम.ल). ५० टFके मॅलेथीऑन �Kत १० Pलटर पाEयात Pमसळून १० ते १२ :दवसां2या अंतराने दोन फवारEया कराgयात.   

दभुती 

जनावरे/ 

श[ेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पEयासाठM कोमट व >व2छ पाणी पुरवoयाची gयव>था करावी.  

• पशु वैदकां2या मागDदशDनाखाल) पqयांना रानीखेत �Kतबंधक लसीकरण क=न rयाव.े 

• �कमान तापमानात घट संभवत अस5याने रा%ी2या वेळेस जनावरां2या गोठयात तसेच कSबnयां2या शडे म7ये गरजेनुसार �वजेचे ब5ब आsण 

शडेभोवती पडदे गंुडाळावे व :दवसा गोठयाची दारे व sखडFया खुल) ठेवावीत जेणे क=न हवा खेळती राह)ल.   

सदर कृ�ष स�ला प\]का डॉ. बाळासाहेब सावंत क&कण कृ�ष �व'यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त^ स/मती7या /शफारशीनुसारतयार क_न .सा`रत 

करaयात आल
. 

अ�धक माBहतीसाठb नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


