
 

हवामानावर आधार
त कृ�ष स�ला (ठाणे िज�हा)     

(�ामीण कृ�ष मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ,    दापोल
 आ*ण +ादे,शक    हवामान पवूा/नमुान क1 2,    

मुंबई यां4या संय5ुत �व%यमाने)  

 (०२३५८) २८२३८७ 
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डॉ. +शांत बोडके, 

�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग   
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 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 

(>दनांक ११/०३/२०२० ते १७/०३/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा/नमुान  
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- - - - - - - Jकमान तापमान (अ.ंसे) २१ २१ २० २० २० 
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- - - - - - - सकाळची सापेM आ2/ता ४० ४८ ५७ ६३ ६२ 

- - - - - - - दपुारची सापेM आ2/ता २३ २३ २१ २७ ३० 
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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

>दनांक १८ ते २२ माच/ २०२० दरOयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ होQयाची श5यता असनू आकाश RनरS राह
ल. 

�पक अवTथा कृ�ष स�ला 

वाल  काढणी अवTथा • वाल �पकाची काढणी जसजशा श7गा वाळतील तसतशी श7गांची तोडणी क9न ४ ते ५ ;दवस श7गा उ=हात वाळवा?यात व 

मळणी करावी �कंवा श7गा झाडावर वाळAयानतंर �पकाची कापणी क9न झाडे खBयावर ३ ते ४ ;दवस उ=हात वाळवावीत 

व नतंर मळणी करावी. साठववणूकEमFये भुंGयाचा उपHव टाळJयासाठK वालाचे दाणे मातीLया खळीचा थर देऊन चांगले 

वाळवावे. 

आबंा 

 

फळधारणा  • आबंा �पकामFये उPशराने येत असलेAया नवीन पालवीवर तडुतQुयाचा �ादभुाRव ;दसनू येJयाची शSयता असAयाने 

पालवीचे तडुतQुयापासनू संरTण करJयाकUरता लॅWबडासायहॅलोXीन ५ टSके �वाह) ६ Pम.ल). �Yत १० Pलटर पाJयात 

Pमसळून फवारणी करावी. 

• फळधारणा झालेAया आबंा बागेमFये (वाटाणा अव[था), फळगळ कमी करJयासाठK, पाJयाLया उपल]धतेनसुार १५० ते 

२०० Pलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ ;दवसांLया अतंराने ३ ते ४ पाJयाLया पाBया दया?यात तसेच झाडाLया 

बुFंयाभोवती गवताचे आLछादन करावे. 

• उ_पादन व फळांची �त सधुारJयासाठK १ टSके पोटॅPशयम नाय`ेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती अव[थेत 

असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कb.कृ.�वcयापीठाने ;दलेAया Pशफारशी नसुार  फळगळ कमी 

करJयासाठK, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठK, फळामधील साSयाचे �माण कमी करJयासाठK 

आdण फळमाशीपासनू संरTण करJयासाठK २५ x २० स7.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत असAयाने नारळ बागेस ५ ते ६ ;दवसांLया अतंराने पाणी देJयाची ?यव[था करावी तसेच तसेच 

आBयामFये ओलावा ;टक�वJयासाठK नारळाLया श7डया परुा?यात आdण झावBयांचे आLछादन करावे. नवीन लागवड 

केलेAया नारळाLया रोपांची कडक उ=हामुळे पाने करप ूनयेत Wहणनू रोपांना व9न सावल) करावी. 

वांगी  फळधारणा • वांगी �पकावर श7डा व फळे पोखरणाgया अळीचा �ादभुाRव ;दसनू येJयाची शSयता असAयाने �ादभुाRव ;दसनू आAयास 

Yनय%ंणासाठK �कडh[त श7ड ेव फळे जमा क9न नiट करावीत व फेन?हलरेट १० Pम.ल). �कंवा डेAटामेXीन २.८ टSके 

�वाह) १० Pम.ल). �Yत १० Pलटर पाJयात Pमसळून फवारणी करावी. 

भ1डी  फळधारणा • उ=हाळी भ7डी �पकावर श7डा व फळे पोखरणाgया अळीचा �ादभुाRव ;दसनू येJयाची शSयता असAयाने �ादभुाRव ;दसनू 

आAयास �कडh[त फळे नiट करावीत व Yनय%ंणासाठK सायपरमेXीन २५ टSके �वाह) ३ Pम.ल). �कंवा लॅWबडा 

सायहॅलोXीन ५ टSके �वाह) ६ Pम.ल). �Yत १० Pलटर पाJयात Pमसळून फवारणी करावी.  

सदर कृ�ष स�ला पYZका डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त[ स,मती4या 

,शफारशीनसुारतयार क\न +सा]रत करQयात आल
. 

अ^धक मा>हतीसाठ_ नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अ^धकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


