
  

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    ०९/२०२०                                                                                                                                                                                                                Bदनांक ३१/०१/२०२०                                                                                                                                                                       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 २५/०१/२०२० ते ३१/०१/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा2नमुान  

(Bदनांक ०१/०२/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू ०५/०२/२०२० सकाळी 
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५४  ५२  ५७  ५६  ५६  ४९  - दपुारची सापेO आ52ता ३८ २९ २५ २६ ३१ 

२.९  २.५  २.६  ३.३  २.६  ४.०  २.९  वाPयाचा वेग (Lकमी/तास) ५ ५ ५ ४ ७ 

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

०.०                          ०.०  ५१३०.९                   

हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Bदनांक १ ते ५ फेSवुार
 २०२० दरTयान कमाल तापमान ३० ते ३२ अ.ंस4. व Lकमान तापमान १८ ते २० अ.ंस4. दरTयान राहून  

Bदनांक ३ ते ५ फेSवुार
 २०२० दरTयान आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

भईुमगु  फुलोरा अवVथा • भुईमगु �पक फुलो2या अव3थेत अस6याने �पकास पाणी दे9याची ;यव3था करावी. 

वाल  दाणे अवVथा • वाल �पकाम<ये श=गा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुाAव Bदसनू ये9याची शCयता असनू �कडीचा �ादभुाAव सुDवातीला 

कोवEया कEयावर Bदसून येतो व नतंर श=गाम<ये FशGन कोवEया दा9यांवर उपजी�वका करते. �कडींचा �ादभुाAव Bदसनू 

आ6यास Kनय%ंणासाठM �कडN3त श=गा काढून नPट करा;यात व िCवनोलफॉस २५ टCके �वाह) २० Fम. ल). �कंवा 

डायमेथोएट ३० टCके �वाह) २० Fम. ल). �Kत १० Fलटर पा9यात Fमसळून १५ BदवसांUया अतंराने दोन फवार9या करा;यात. 

तसेच शतेाम<ये पVी थांबे उभारावे. 

• वाल �पक फुलो2यात ये9याची व दाणे भर9याची अव3था ओला;यासाठM अKत संवेदनशील अस6याने वाल �पकास फुलो2या 

ये9याUया अव3थेत पाणी दे9याची ;यव3था करावी. 

• वाल �पकाम<ये अमरवेल)चा �ादभुाAव Bदसनू आ6यास Kनय%ंणासाठM अमरवेल उपटून जाळून नPट कGन टाकावीत. 

आबंा 

 

मोहोर अवVथा 

ते फळधारणा  

• मोहोर अव3थेत असले6या आबंा �पकावर कYड व रोगाUया Kनय%ंणासाठM मोहोर संरVण वेळाप%कानसुार Kतसर) फवारणी 

मोहोर फुल9यापवुZ (दसु2या फवारणी नतंर १५ Bदवसांनी) Kनय%ंणासाठM इFमडाCलो�Zड १७.८ टCके �वाह) ३ Fम. ल). �Kत 

१० Fलटर पा9यात Fमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीUया वेळेस �कटकनाशकाUया ^ावणाम<ये भरु) रोगाUया 

Kनय%ंणासाठM ५ टCके हेCझाकोनॅझोल ५ Fम. ल). �कंवा पा9यात �वरघळणारे ८० टCके गधंक २० Nॅम �Kत १० Fलटर या 

�माणात वापरावे. 

• फळधारणा झाले6या आबंा बागेम<ये वाटाणा आकाराUया अव3थेत तडुतaुयाचा, फुल�कडीचा आbण भुर)  रोगाचा �ादभुाAव 

हो9याची शCयता अस6यामुळे मोहोर संरVण वेळाप%कानसुार चौथी फवारणी (Kतस2या फवारणीनतंर १५ BदवसांUया अतंराने) 

थायमेथाCझाम २५ टCके डd6य.ु जी. १ Nॅम + भुर) रोगाUया Kनय%ंणासाठM ५ टCके हेCझाकोनॅझोल ५ Fम. ल). �कंवा 

पा9यात �वरघळणारे ८० टCके गंधक २० Nॅम �Kत १० Fलटर पा9यातनू फवारणी करावी.  

• तसेच फळगळ कमी कर9यासाठM फळधारणा झा6यावर चौfया फवारणीपासनू ते सहा;या फवारणी पयgत फवारणीUया 

^ावणात २ टCके यhुरया (२० Nॅम/ Fलटर पा9यातनू) Fमसळून फवारावे. 

काज ू फळधारणा 

अवVथा 

• फळधारणा झाले6या काज ू �पकावर ढेक9या व फुल�कडीचा �ादभुाAव हो9याची शCयता अस6याने �कडींUया Kनय%ंणासाठM 

लॅjबडा सायहॅलोkीन �वाह) ६ Fम.ल). �Kत १० Fल. पा9यात Fमसळून फवारणी करावी. (सदर कYटकनाशकास लेबल Cलेम 

नाह)त) 

नारळ - • बाPपीभवनाम<ये वाढ होत अस6याने, नवीन लागवड केले6या नारळ बागेत तीन ते चार वषl वयापयgतUया माडाना ६ ते ७ 

BदवसांUया अतंराने पाणी दे9याची ;यव3था करावी तसेच पणूA वाढले6या माडांना जFमनीUया मगदरुा�माणे ५ ते १० 

BदवसांUया अतंराने पाणी दे9याची ;यव3था करावी. आEयाम<ये ओलावा Bटक�व9यासाठM नारळाUया श=डया परुा;यात आbण 

झावEयांचे आUछादन करावे. 

वांगी  फळधारणा  • वांगी �पकावर श=डा व फळे पोखरणा2या अळीचा �ादभुाAव Bदसनू ये9याची शCयता अस6याने �ादभुाAव Bदसनू आ6यास 

Kनय%ंणासाठM �कडN3त श=ड ेव फळे जमा कGन नPट करावीत व फेन;हलरेट १० Fम.ल). �कंवा डे6टामेkीन २.८ टCके �वाह) 



१० Fम.ल). �Kत १० Fलटर पा9यात Fमसळून फवारणी करावी.  

क/लगंड फळधारणा • कFलगंड �पकावर तांबड े भुंnयाचा �ादभुाAव Bदसनू ये9याची शCयता अस6याने �ादभुाAव Bदसनू आ6यास Kनय%ंणासाठM 

डायमेथोएट ३० टCके �वाह) १५ Fम.ल). �कंवा मॅलॅ'थओन ५० टCके �वाह) २० Fम.ल). �Kत १० Fलटर पा9यात Fमसळून 

फवारणी करावी. 

दभुती 

जनावरे 

- • �कमान तापमानात घट संभवत अस6याने रा%ीUया वेळेस जनावरांUया गोठयात गरजेनसुार �वजेचे ब6ब आbण शडेभोवती 

पडदे गुडंाळावे व Bदवसा गोठयाची दारे व bखडCया खुल) ठेवावीत जेणे कGन हवा खेळती राह)ल.   

कुकुटपालन - • �कमान तापमानात घट सभंवत अस6याने रा%ीUया वेळेस कoबaयांUया शेड म<ये गरजेनसुार �वजेचे ब6ब आbण शेडभोवती 

पडदे गुडंाळावे. 

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 
 


