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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 

(Bदनांक २६/०२/२०२० ते ०३/०३/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा2नमुान  
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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Bदनांक ४ ते ८ माच2 २०२० दरSयान आकाश TनरU राह
ल. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

वाल  काढणी अवVथा • वाल �पकाची काढणी जसजशा श8गा वाळतील तसतशी श8गांची तोडणी क:न ४ ते ५ <दवस श8गा उ>हात वाळवा@यात 

व मळणी करावी �कंवा श8गा झाडावर वाळBयानतंर �पकाची कापणी क:न झाडे खCयावर ३ ते ४ <दवस उ>हात 

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

देऊन चांगले वाळवावे. 

आबंा 

 

मोहोर अवVथा ते 

फळधारणा  

• मोहोर अवOथेत असलेBया आबंा �पकावर कEड व रोगाLया Qनय%ंणासाठK मोहोर संरRण वेळाप%कानसुार Qतसर) 

फवारणी मोहोर फुलJयापवुS (दसुUया फवारणी नतंर १५ <दवसांनी) Qनय%ंणासाठK इXमडाYलो�Sड १७.८ टYके �वाह) ३ 

Xम. ल). �Qत १० Xलटर पाJयात Xमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीLया वेळेस �कटकनाशकाLया HावणामFये 

भुर) रोगाLया Qनय%ंणासाठK ५ टYके हेYझाकोनॅझोल ५ Xम. ल). �कंवा पाJयात �वरघळणारे ८० टYके गंधक २० \ॅम 

�Qत १० Xलटर या �माणात वापरावे. 

Bटप: फवारणी करताना मोहोर नकुताच फुलत असBयास आ]ण फळधारणा झालेल) नसBयास शYयतो फवारणी 

फळधारणा होईपयत̂ टाळावी �कंवा �ादभुा_व मो`या �माणात असBयास आ]ण फवारणी करणे गरजेचे असBयास बागेतील 

परागीकरण करणाUया कEटकांचा परागीकरणाचा कालावधी (सकाळी १० ते दपुार) १२ वाजेपयत̂) वगळून फवारणी करावी. 

• फळधारणा झालेBया आबंा बागेमFये वाटाणा आकाराLया अवOथेत तडुतaुयाचा, फुल�कडीचा आ]ण भुर)  रोगाचा 

�ादभुा_व आढळून येJयाची शYयता असBयामुळे मोहोर संरRण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (QतसUया फवारणीनतंर 

१५ <दवसांLया अतंराने) थायमेथाYझाम २५ टYके डcBय.ु जी. १ \ॅम + भुर) रोगाLया Qनय%ंणासाठK ५ टYके 

हेYझाकोनॅझोल ५ Xम. ल). �कंवा पाJयात �वरघळणारे ८० टYके गंधक २० \ॅम �Qत १० Xलटर पाJयातनू फवारणी 

करावी.  

• फळधारणा झालेBया आबंा बागेमFये (वाटाणा अवOथा), फळगळ कमी करJयासाठK, पाJयाLया उपलcधतेनसुार १५० ते 

२०० Xलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ <दवसांLया अतंराने ३ ते ४ पाJयाLया पाCया दया@यात तसेच 

झाडाLया बुFंयाभोवती गवताचे आLछादन करावे. 

• उfपादन व फळांची �त सधुारJयासाठK १ टYके पोटॅXशयम नायgेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अवOथेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कi.कृ.�वjयापीठाने <दलेBया Xशफारशी नसुार  फळगळ कमी 

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

आ]ण फळमाशीपासनू संरRण करJयासाठK २५ x २० स8.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• हापसू आबंा फळाचे अ'धक उfपादन XमळJयासाठK ५५ टYके तीlतेचे गोमू%, फळे वाटाJयाचा आकाराची असBयापासनू 

पढेु आठवaयाLया अतंराने उपलcधतेनसुार ३ ते ६ वेळा फवारावे. 

काज ू फुलोरा ते 

फळधारणा अवVथा  

• काज ू �पकामFये उXशराने येत असलेBया नवीन पालवीवर ढेकJयाचा �ादभुा_व <दसनू येJयाची शYयता असBयाने 

पालवीचे �कडीपासून संरRण करJयाकmरता मोनोnोटोफॉस ३६ टYके �वाह) १५ Xम.ल). �कंवा लॅoबडासायहॅलोpीन ५ 

टYके �वाह) ६ Xम.ल). �Qत १० Xलटर पाJयात Xमसळून फवारणी करावी. 



• फुलोUया अवOथेत असलेBया काजचूी फळधारणा वाढ�वJयासाठK १० पी.पी.एम. इpेल या संजीवकाची फवारणी फुलोरा 

अवOथेत करावी. पाJयाची उपलcधता असBयास फुलोरा ते फळधारणा अवOथेत काजलूा पाणी देJयाची @यवOथा 

करावी. 

• काज ू$बयांचे उfपादन व $बयांचे आकारमान वाढ�वJयासाठK �Qत झाड ताrया �कंवा आठ <दवसापयत̂ साठ�वलेBया २५ 

टYके गोमु%ाची फवारणी (५ Xलटर Hावण) आ]ण २५ टYके गोमु%ाची झाडाLया बुFंयामFये िजरवणी (१० Xलटर Hावण) 

करावी.   

• काज ू $बया पणू_ तयार झाBयाXशवाय $बयांची काढणी क: नये. काढणी केलेBया $बया उ>हामFये ७ ते ८ <दवस 

वाळवनू साठवणूक करावी. 

नारळ - • नारळावर tगोज चnाकार पांढर) माशीचा �ादभुा_व <दसनू येJयाची शYयता असनू या �कडीची �पBले आ]ण �ौढ 

पानाLया खाल)ल बाजसू रस शोषतात. माशीLया शर)रातनू O%वणाUया गोड 'चकट O%ावाकडे मुंGया आक�ष_त होतात. 

fयांLयामुळे O%ाव सव_% पानांवर पसरतो. पानांवर)ल O%ावावर कालांतराने काCया बरुशीची वाढ होते. पmरणामी, �काश 

संuलेषण �nयेत अडथळा Qनमा_ण होतो.  चnाकार पांढर) माशीLया Qनय%ंणासाठK झाडावर QनयXमत पाJयाची फवारणी 

करावी. तसेच  पानावर)ल काळी बरुशीLया @यवOथापनासाठK पानांवर पाJयाचा १ टYके Oटाच_ सोBयशुन फवारावे. 

• तापमानात वाढ संभवत असBयाने नवीन लागवड केलेBया नारळ बागेस ५ ते ६ <दवसांLया अतंराने पाणी देJयाची 

@यवOथा करावी तसेच तसेच आCयामFये ओलावा <टक�वJयासाठK नारळाLया श8डया परुा@यात आ]ण झावCयांचे 

आLछादन करावे. 

• नवीन लागवड केलेBया नारळाLया रोपांची कडक उ>हामुळे पाने करप ूनयेत oहणनू रोपांना व:न सावल) करावी. 

सपुार
 - • तापमानात वाढ सभंवत असBयाने सुपार) बागेस ४ ते ५ <दवसांLया अतंराने पाणी देJयाची @यवOथा करावी.   

भ4डी  फळधारणा • भ8डी �पकामFये मावा �कडीचा �ादभुा_व <दसनू येJयाची शYयता असनू �कड �पकातील अ>नरस शोषनू �पकाLया 

�व�वध भागावर मधासारखा 'चकट O%ाव टाकत असBयाने पानावर काCया बरुशीची वाढ <दसनू येते. मावा �कडीचा 

�ादभुा_व आढळून आBयास Qनय%ंणासाठK �कड\Oत पाने/ श8ड ेनxट करावेत तसेच �वाह) डायमेथोएट ३० टYके �वाह) 

१० Xम. ल). �Qत १० Xलटर पाJयात Xमसळून फवारणी करावी. �पकामFये �पवळे 'चकट कागद सापळे लावावेत. 

फळबाग 

रोपवाBटका  

वाढ
ची अवVथा • तापमानात वाढ सभंवत असBयाने फळबाग रोपवा<टकेस QनयXमत पाणी देJयाची @यवOथा करावी. 

• फळबाग रोपवा<टकेतील गवत काढून OवLछता ठेवावी व गरजेनसुार रोपांसाठK सावल) करावी. 

सदर कृ�ष स�ला प[\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 माBहतीसाठa नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


