
 

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   

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 

(@दनांक १२/०२/२०२० ते १८/०२/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा/नमुान  
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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक १९ ते २३ फेPवुार
 २०२० दरQयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश TनरU राह
ल. 
�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

उYहाळी भात  फुटवे  

अवVथा  

• उ4हाळी भात �पकास न% खताचा दसुरा ह9ता फुटवे ये<या=या वेळी (पुनला?गवडीनंतर ३० ते ४० @दवसांनी) हेBटर) ८७ �क.Cॅ. युEरया दे<यात यावा  

• तापमानात वाढ संभवत असGयाने भात खाचरात पा<याची पातळी ५ सH. मी. Iनयं$%त करावी. 

आंबा 

 

मोहोर 

अवVथा ते 

फळधारणा  

• मोहोर अवJथेत असलेGया आंबा �पकावर कMड व रोगा=या Iनयं%णासाठP मोहोर संरQण वेळाप%कानुसार Iतसर) फवारणी मोहोर फुल<यापुवR 

(दसुSया फवारणी नंतर १५ @दवसांनी) Iनयं%णासाठP इTमडाBलो�Rड १७.८ टBके �वाह) ३ Tम. ल). �Iत १० Tलटर पा<यात Tमसळून फवारणी 

करावी. तसेच फवारणी=या वेळेस �कटकनाशका=या VावणामWये भुर) रोगा=या Iनयं%णासाठP ५ टBके हेBझाकोनॅझोल ५ Tम. ल). �कंवा पा<यात 

�वरघळणारे ८० टBके गंधक २० Cॅम �Iत १० Tलटर या �माणात वापराव.े 

• @टप: फवारणी करताना मोहोर नुकताच फुलत असGयास आZण फळधारणा झालेल) नसGयास शBयतो फवारणी फळधारणा होईपय[त टाळावी �कंवा 

�ादभुा?व मो\या �माणात असGयास आZण फवारणी करणे गरजेचे असGयास बागेतील परागीकरण करणाSया कMटकांचा परागीकरणाचा कालावधी 

(सकाळी १० ते दपुार) १२ वाजेपय[त) वगळून फवारणी करावी. 

• फळधारणा झालेGया आंबा बागेमWये वाटाणा आकारा=या अवJथेत तुडतु^याचा, फुल�कडीचा आZण भुर)  रोगाचा �ादभुा?व आढळून ये<याची शBयता 

असGयामुळे मोहोर संरQण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (IतसSया फवारणीनंतर १५ @दवसां=या अंतराने) थायमेथाBझाम २५ टBके ड`Gयु. जी. १ 

Cॅम + भुर) रोगा=या Iनयं%णासाठP ५ टBके हेBझाकोनॅझोल ५ Tम. ल). �कंवा पा<यात �वरघळणारे ८० टBके गंधक २० Cॅम �Iत १० Tलटर 

पा<यातून फवारणी करावी.  

• आV?तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असGयाने फळधारणा झालेGया आंबा बागेमWये, फळगळ कमी कर<यासाठP, पा<या=या उपल`धतेनुसार 

१५० ते २०० Tलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ @दवसां=या अंतराने ३ ते ४ पा<या=या पाbया दयाcयात तसेच झाडा=या बुंWयाभोवती 

गवताचे आ=छादन कराव.े 

• उeपादन व फळांची �त सुधार<यासाठP १ टBके पोटॅTशयम नायfेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अंडाकृती अवJथेत असताना करावी.  

• आV?तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असGयाने नवीन लागवड केलेGया आंबा कलमांना पाणी दे<याची cयवJथा करावी तसेच झाडा=या 

बुंWयाभोवती गवताचे आ=छादन कराव.े 

नारळ - • आV?तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असGयाने नवीन लागवड केलेGया नारळ बागेस पाणी दे<याची cयवJथा करावी तसेच तसेच आbयामWये 

ओलावा @टक�व<यासाठP नारळा=या शHडया पुराcयात आZण झावbयांचे आ=छादन कराव.े 

• नवीन लागवड केलेGया नारळा=या रोपांची कडक उ4हामुळे पाने करप ूनयेत hहणून रोपांना वiन सावल) करावी. 

• पाच वषा?वर)ल नारळा=या �Iत झाडास ७५० Cॅम युEरया व ६६७ Cॅम hयुरेट ऑफ पोटॅश असा खताचा Iतसरा ह9ता दे<यात यावा. खते 

नारळाभोवती १.५ ते १.८ मीटर अंतरावर मातीत Tमसळून दयावीत व खते @दGयानंतर माडास पाणी दयाव.े     

फळबाग 

रोपवा@टका  

वाढ
ची 

अवVथा 

• आV?तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असGयाने फळबाग रोपवा@टकेस पाणी दे<याची cयवJथा करावी. 

• फळबाग रोपवा@टकेतील गवत काढून Jव=छता ठेवावी व गरजेनुसार रोपांसाठP सावल) करावी. 

दभुती जनावरे/ 

श[ेया/  

- • जनावरां=या शर)राचे तापमान संतुTलत राह<यासाठP जनावरांना ताजे Jव=छ व थंड पाणी मुबलक �माणात दे<यात याव.े  

• उjणतेपासून जनावरांचे संरQण कर<याकEरता दपुार=या वेळी जनावरां=या अंगावर थंड पाणी Tशपंडावे eयामुळे शर)राचे तापमान कमी हो<यास 

मदत होईल. 

कुकुटपालन - • @दवसा=या कमाल तापमानात वाढ संभवत असGयाने कkब^यांचे उjणतेपासून संरQण कराव.े   

• कुकुटपालन शडे मWये पा<याची भांडी वाढवावी व �प<यासाठP Jव=छ आZण थंड पा<याची मुबलक �माणात दे<यात याव.े तसेच खाlय सकाळी 

�कंवा संWयाकाळ=या वेळेस दे<यात याव.े 

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,मती4या ,शफारशीनुसारतयार क_न +सा`रत 

करaयात आल
. 

अbधक मा@हतीसाठc नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराde शासनाचे कृषी अbधकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


