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 आ*ण +ादे,शक    हवामान पवूा/नमुान क1 2,    
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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  
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डॉ. ,शतल यादव, 

तां$%क अ'धकार)  

कृ�ष�वदया �वभाग  
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            मागील हवामान आठवडा सारांश 

(@दनांक २९/०२/२०२० ते ०६/०३/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा/नमुान  

(@दनांक ०७/०३/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू ११/०३/२०२० सकाळी 
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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक ७ ते ११ माच/ २०२० दरOयान आकाश PनरQ राह
ल. 

�पक अवRथा कृ�ष स�ला 

वाल  काढणी अवRथा • 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. साठववणूकDमEये भुंFयाचा उपGव टाळIयासाठJ वालाचे दाणे मातीKया खळीचा थर 

देऊन चांगले वाळवावे. 

आबंा 

 

मोहोर अवRथा ते 

फळधारणा  

• मोहोर अवNथेत असलेAया आबंा �पकावर कDड व रोगाKया Qनय%ंणासाठJ मोहोर संरRण वेळाप%कानसुार Qतसर) 

फवारणी मोहोर फुलIयापवुS (दसुUया फवारणी नतंर १५ ;दवसांनी) Qनय%ंणासाठJ इXमडाYलो�Sड १७.८ टYके �वाह) ३ 

Xम. ल). �Qत १० Xलटर पाIयात Xमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीKया वेळेस �कटकनाशकाKया GावणामEये 

भुर) रोगाKया Qनय%ंणासाठJ ५ टYके हेYझाकोनॅझोल ५ Xम. ल). �कंवा पाIयात �वरघळणारे ८० टYके गंधक २० \ॅम 

�Qत १० Xलटर या �माणात वापरावे. 

@टप: फवारणी करताना मोहोर नकुताच फुलत असAयास आ]ण फळधारणा झालेल) नसAयास शYयतो फवारणी 

फळधारणा होईपय_त टाळावी �कंवा �ादभुा̀व मोaया �माणात असAयास आ]ण फवारणी करणे गरजेचे असAयास बागेतील 

परागीकरण करणाUया कDटकांचा परागीकरणाचा कालावधी (सकाळी १० ते दपुार) १२ वाजेपय_त) वगळून फवारणी करावी. 

• फळधारणा झालेAया आबंा बागेमEये वाटाणा आकाराKया अवNथेत तडुतbुयाचा, फुल�कडीचा आ]ण भुर)  रोगाचा 

�ादभुा̀व आढळून येIयाची शYयता असAयामुळे मोहोर संरRण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (QतसUया फवारणीनतंर 

१५ ;दवसांKया अतंराने) थायमेथाYझाम २५ टYके डdAय.ु जी. १ \ॅम + भुर) रोगाKया Qनय%ंणासाठJ ५ टYके 

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

करावी.  

• फळधारणा झालेAया आबंा बागेमEये (वाटाणा अवNथा), फळगळ कमी करIयासाठJ, पाIयाKया उपलdधतेनसुार १५० ते 

२०० Xलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ ;दवसांKया अतंराने ३ ते ४ पाIयाKया पाBया दया?यात तसेच 

झाडाKया बुEंयाभोवती गवताचे आKछादन करावे. 

• उgपादन व फळांची �त सधुारIयासाठJ १ टYके पोटॅXशयम नायhेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अवNथेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कj.कृ.�वkयापीठाने ;दलेAया Xशफारशी नसुार  फळगळ कमी 

करIयासाठJ, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठJ, फळामधील साYयाचे �माण कमी करIयासाठJ 

आ]ण फळमाशीपासनू संरRण करIयासाठJ २५ x २० स7.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• हापसू आबंा फळाचे अ'धक उgपादन XमळIयासाठJ ५५ टYके तीmतेचे गोमू%, फळे वाटाIयाचा आकाराची असAयापासनू 

पढेु आठवbयाKया अतंराने उपलdधतेनसुार ३ ते ६ वेळा फवारावे. 

नारळ - • नारळावर nगोज चoाकार पांढर) माशीचा �ादभुा̀व ;दसनू येIयाची शYयता असनू या �कडीची �पAले आ]ण �ौढ 

पानाKया खाल)ल बाजसू रस शोषतात. माशीKया शर)रातनू N%वणाUया गोड 'चकट N%ावाकडे मुंFया आक�षत̀ होतात. 

gयांKयामुळे N%ाव सव%̀ पानांवर पसरतो. पानांवर)ल N%ावावर कालांतराने काBया बरुशीची वाढ होते. पpरणामी, �काश 

संqलेषण �oयेत अडथळा Qनमा̀ण होतो. चoाकार पांढर) माशीKया Qनय%ंणासाठJ झाडावर QनयXमत पाIयाची फवारणी 



करावी. तसेच  पानावर)ल काळी बरुशीKया ?यवNथापनासाठJ पानांवर पाIयाचा १ टYके Nटाच ̀सोAयशुन फवारावे. 

• नवीन लागवड केलेAया नारळ बागेस ५ ते ६ ;दवसांKया अतंराने पाणी देIयाची ?यवNथा करावी तसेच तसेच 

आBयामEये ओलावा ;टक�वIयासाठJ नारळाKया श7डया परुा?यात आ]ण झावBयांचे आKछादन करावे. 

• नवीन लागवड केलेAया नारळाKया रोपांची कडक उ=हामुळे पाने करप ूनयेत sहणनू रोपांना व9न सावल) करावी. 

Wचकू  फळधारणा • 'चकू बागेस ५ ते ६ ;दवसांKया अतंराने पाणी देIयाची ?यवNथा करावी तसेच झाडाKया बुEंयाभोवती गवताचे 

आKछादन करावे. 

भ1डी  फळधारणा • भ7डी �पकामEये तडुतbुयांचा �ादभुा̀व ;दसनू येIयाची शYयता असनू तडुतडु ेपानांतील अ=नरस शोषनू घेतात gयामुळे 

पाने �वटकर) तांबडी व कडा नागमोडी ;दसून येतात. तडुतbुयांचा �ादभुा̀व ;दसनू आAयास Qनय%ंणासाठJ डायमेथोएट 

३० टYके �वाह) १० Xम. ल). �कंवा लॅsबडा सायहॅलोuीन ५ टYके �वाह) ६ Xम.ल). �Qत १० Xलटर पाIयात Xमसळून 

फवारणी करावी. तसेच �पकामEये �पवBया 'चकट कागदाKया सापBयाचा वापर करावा. 

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 कर^यात आल
. 

अWधक मा@हतीसाठ_ नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अWधकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


