
 

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

 (�ामीण कृ�ष मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ,    दापोल
 आ+ण ,ादे-शक    हवामान पवूा0नमुान क2 3,    

मुंबई यां5या संय6ुत �व&यमाने)  

  (०२३५८) २८२३८७  

 

अकं    १९/२०२०                                                                                                                                                                                                                Aदनांक ०६/०३/२०२०                                                                                                                                                                       कालावधी ५ Aदवस    
 

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 

(Aदनांक २९/०२/२०२० ते ०६/०३/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा0नमुान  

(Aदनांक ०७/०३/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू ११/०३/२०२० सकाळी 

८:३० वाजेपयGत) 

२९/०२ ०१/०३ ०२/०३ ०३/०३ ०४/०३ ०५/०३ ०६/०३  ०७/०३ ०८/०३  ०९/०३ १०/०३  ११/०३ 

० ० ० ० - - - पाऊस (-ममी) ० ० ० ६ ४ 

३४.२ ३२.४ ३४.४ ३०.० - - - कमाल तापमान (अ.ंसे) ३० ३० २९ २८ २८ 

१७.० १९.० १८.० १८.० - - - Jकमान तापमान (अ.ंसे) २२ २२ २१ २० २० 

० ० ० ० - - - मेघा5छादन (ऑ6टा) ० ० ० ० ० 

८३ ९१ ९१ ९१ - - - सकाळची सापेM आ30ता ८० ७८ ७४ ८४ ८१ 

३७ ३२ ५९ - - - - दपुारची सापेM आ30ता ५४ ५० ४८ ५५ ५१ 

२.५ २.७ २.९ २.८ - - - वाNयाचा वेग (Jकमी/तास) १२ ९ ८ ७ १३ 

द. शांत  शांत शांत - - - वाNयाची Aदशा वा.उ. इ. इ.प.ु आ. वा. 

पाऊस (-ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (-ममी) १/१/२०२० पासनू आजपयGत पाऊस (-ममी) गे�या वषOचा 

०.०                    ०.०              ४२३३.४  

हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक १० ते ११ माच0 २०२० दरPयान हल6या QवRपा5या पाऊसाची श6यता असनू पढु
ल पाचह
 Aदवस वाNया5या वेगामTये वाढ संभवते. 
�पक अवQथा कृ�ष स�ला 

उXहाळी भात  फुटवे अवQथा  • उ3हाळी भात �पक फुटवे अव9थेत असताना भात खाचरात पा<याची पातळी ५ ते १० स=. मी. पय>त ?नयं$%त करावी. 

आंबा 

 

मोहोर अवQथा ते 

फळधारणा  

• फळधारणा झालेBया आंबा बागेमDये वाटाणा आकाराEया अव9थेत तुडतुFयाचा, फुल�कडीचा आGण भुर)  रोगाचा �ादभुाHव आढळून 

ये<याची शKयता असBयामुळे मोहोर संरLण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (?तसOया फवारणीनंतर १५ PदवसांEया अंतराने) 

थायमेथाKझाम २५ टKके डRBयु. जी. १ Tॅम + भुर) रोगाEया ?नयं%णासाठX ५ टKके हेKझाकोनॅझोल ५ Yम. ल). �कंवा पा<यात 

�वरघळणारे ८० टKके गंधक २० Tॅम �?त १० Yलटर पा<यातून फवारणी करावी.  

• उ[पादन व फळांची �त सुधार<यासाठX १ टKके पोटॅYशयम नाय\ेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अंडाकृती अव9थेत असताना 

करावी.  

• फळे गोट) ते अंडाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.क^.कृ.�व_यापीठाने PदलेBया Yशफारशी नुसार  फळगळ कमी कर<यासाठX, फळाचा 

आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठX, फळामधील साKयाचे �माण कमी कर<यासाठX आGण फळमाशीपासून संरLण 

कर<यासाठX २५ x २० स=.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• हापूस आंबा फळाचे अ'धक उ[पादन Yमळ<यासाठX ५५ टKके तीaतेचे गोमू%, फळे वाटा<याचा आकाराची असBयापासून पुढे 

आठवFयाEया अंतराने उपलRधतेनुसार ३ ते ६ वेळा फवाराव.े 

काजू  फुलोरा ते फळधारणा 

अवQथा  

• काजू �पकामDये उYशराने येत असलेBया नवीन पालवीवर ढेक<याचा �ादभुाHव Pदसून ये<याची शKयता असBयाने पालवीचे �कडीपासून 

संरLण कर<याकbरता मोनोcोटोफॉस ३६ टKके �वाह) १५ Yम.ल). �कंवा लॅdबडासायहॅलोeीन ५ टKके �वाह) ६ Yम.ल). �?त १० Yलटर 

पा<यात Yमसळून फवारणी करावी. 

• फुलोOया अव9थेत असलेBया काजूची फळधारणा वाढ�व<यासाठX १० पी.पी.एम. इeेल या संजीवकाची फवारणी फुलोरा अव9थेत करावी. 

पा<याची उपलRधता असBयास फुलोरा ते फळधारणा अव9थेत काजूला पाणी दे<याची gयव9था करावी. 

• काजू $बयांचे उ[पादन व $बयांचे आकारमान वाढ�व<यासाठX �?त झाड ताhया �कंवा आठ Pदवसापय>त साठ�वलेBया २५ टKके गोमु%ाची 

फवारणी (५ Yलटर iावण) आGण २५ टKके गोमु%ाची झाडाEया बुंDयामDये िजरवणी (१० Yलटर iावण) करावी.   

नारळ - • नारळावर kगोज चcाकार पांढर) माशीचा �ादभुाHव Pदसून ये<याची शKयता असून या �कडीची �पBले आGण �ौढ पानाEया खाल)ल 

बाजूस रस शोषतात. माशीEया शर)रातून 9%वणाOया गोड 'चकट 9%ावाकड े मंुlया आक�षHत होतात. [यांEयामुळे 9%ाव सवH% पानांवर 

पसरतो. पानांवर)ल 9%ावावर कालांतराने काmया बुरशीची वाढ होत.े पbरणामी, �काश संnलेषण �cयेत अडथळा ?नमाHण होतो.  

चcाकार पांढर) माशीEया ?नयं%णासाठX झाडावर ?नयYमत पा<याची फवारणी करावी. तसेच  पानावर)ल काळी बुरशीEया 

gयव9थापनासाठX पानांवर पा<याचा १ टKके 9टाचH सोBयुशन फवाराव.े 

भ2डी  फळधारणा • भ=डी �पकामDये तुडतुFयांचा �ादभुाHव Pदसून ये<याची शKयता असून तुडतुड ेपानांतील अ3नरस शोषनू घेतात [यामुळे पाने �वटकर) 

तांबडी व कडा नागमोडी Pदसून येतात. तुडतुFयांचा �ादभुाHव Pदसून आBयास ?नयं%णासाठX डायमेथोएट ३० टKके �वाह) १० Yम. ल). 

�कंवा लॅdबडा सायहॅलोeीन ५ टKके �वाह) ६ Yम.ल). �?त १० Yलटर पा<यात Yमसळून फवारणी करावी. तसेच �पकामDये �पवmया  

'चकट कागदाEया सापmयाचा वापर करावा. 

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-मती5या -शफारशीनुसारतयार कRन ,सा^रत 

कर_यात आल
. 

अ`धक माAहतीसाठa नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अ`धकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


