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            मागील हवामान आठवडा सारांश 

(?दनांक ०५/०२/२०२० ते ११/०२/२०२०)   हवामानाचे घटक 

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

?दनांक १२ ते १६ फेPवुार
 २०२० दरQयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ संभवत आहे. 
�पक अवTथा कृ�ष स�ला 

वाल  दाणे अवTथा • वाल �पकाम4ये मावा �कडीचा �ादभुा8व 9दसून ये:याची श<यता असून �कड कोव=या श>?यावर पाना@या खाल@या भागातील रस शोषनू 

घेतात Bयामुळे झाडाची वाढ खंुटते तसेच �कडीने बाहेर टाकलेIया मधासारJया 'चकट Kावणामुळे पानावर का=या बुरशीची वाढ 9दसून येत.े 

मावाचा �ादभुा8व आढळून आIयास Mनयं%णासाठO डायमेथोएट ३० ट<के �वाह) १२ Rम. ल). �Mत १० Rलटर पा:यात Rमसळून फवारणी 

करावी. 

आंबा 

 

मोहोर अवTथा  • मोहोर अवSथेत असलेIया आंबा �पकावर कTड व रोगा@या Mनयं%णासाठO मोहोर संरUण वेळाप%कानुसार Mतसर) फवारणी मोहोर 

फुल:यापुवV (दसुXया फवारणी नंतर १५ 9दवसांनी) Mनयं%णासाठO इRमडा<लो�Vड १७.८ ट<के �वाह) ३ Rम. ल). �Mत १० Rलटर पा:यात 

Rमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणी@या वेळेस �कटकनाशका@या Kावणाम4ये भुर) रोगा@या Mनयं%णासाठO ५ ट<के हे<झाकोनॅझोल ५ 

Rम. ल). �कंवा पा:यात �वरघळणारे ८० ट<के गंधक २० [ॅम �Mत १० Rलटर या �माणात वापराव.े 

?टप: फवारणी करताना मोहोर नुकताच फुलत असIयास आ\ण फळधारणा झालेल) नसIयास श<यतो फवारणी फळधारणा होईपय]त टाळावी 

�कंवा �ादभुा8व मो^या �माणात असIयास आ\ण फवारणी करणे गरजेचे असIयास बागेतील परागीकरण करणाXया कTटकांचा 

परागीकरणाचा कालावधी (सकाळी १० ते दपुार) १२ वाजेपय]त) वगळून फवारणी करावी.  

• वाढBया तापमानामुळे बा`पीभवनात वाढ संभवत असIयाने नवीन लागवड केलेIया आंबा कलमांना प9हल) तीन वषa पाणी दे:याची bयवSथा 

करावी तसेच जोडा@या खाल) बुं4यावर येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. प9हIया वषV आठवडयातून एकदा तर दसुXया वषV पंधरा 

9दवसातून एकदा व MतसXया वषV म9हcयातून एकदा �Bयेक कलमांना ३० Rलटर पाणी dयाव.े 

नारळ - • नारळावर eगोज चfाकार पांढर) माशीचा �ादभुा8व 9दसून ये:याची श<यता असून या �कडीची �पIले आ\ण �ौढ पाना@या खाल)ल बाजूस 

रस शोषतात. तसेच माशी गोड 'चकट S%ाव सोडत असIयाने पानांवर का=या बुरशीची वाढ 9दसून येत.े �कडी@या Mनयं%णासाठO ३० 

Rम.ल). कडूRलबं तेल (०.५ ट<के �वाह)) �ती १० Rलटर पाणी या �माणे १५ 9दवसां@या अंतराने फवाराव.े तसेच पानावर)ल काळी बुरशी@या 

bयवSथापनासाठO १ ट<के Sटाच8 सोIयुशन फवाराव.े 

• पाच वषा8वर)ल नारळा@या �Mत झाडास ७५० [ॅम युhरया व ६६७ [ॅम iयुरेट ऑफ पोटॅश असा खताचा Mतसरा हjता dयावा. खते 

नारळाभोवती १.५ ते १.८ मीटर अंतरावर मातीत Rमसळून दयावीत व खते 9दIयानंतर माडास पाणी दयाव.े     

• वाढBया तापमानामुळे बा`पीभवनात वाढ संभवत असIयाने नवीन लागवड केलेIया बागेस ६ ते ७ 9दवसां@या आ\ण पूण8 वाढलेIया माडास 

जRमनी@या मगदरुा�माणे ५ ते १० 9दवसां@या अंतराने पाणी दे:याची bयवSथा करावी.  

भ1डी  वाढ
ची अवTथा • भ>डी �पकाम4ये मावा �कडीचा �ादभुा8व 9दसून ये:याची श<यता असून �कड �पकातील अcनरस शोषनू �पका@या �व�वध भागावर 

मधासारखा 'चकट S%ाव टाकत असIयाने पानावर का=या बुरशीची वाढ 9दसून येत.े मावा �कडीचा �ादभुा8व आढळून आIयास 

Mनयं%णासाठO �वाह) डायमेथोएट ३० ट<के �वाह) १० Rम. ल). �Mत १० Rलटर पा:यात Rमसळून फवारणी करावी. �कड[Sत पाने/ श>ड ेन`ट 

करावेत तसेच �पकाम4ये �पवळे 'चकट कागद सापळे लावावेत. 

वांगी फळधारणा 

अवTथा 

• वांगी �पकावर श>डा व फळे पोखरणाXया अळीचा �ादभुा8व 9दसून ये:याची श<यता असIयाने �ादभुा8व 9दसून आIयास Mनयं%णासाठO 

�कड[Sत श>ड ेव फळे जमा कlन न`ट करावीत व फेनbहलरेट १० Rम.ल). �कंवा डेIटामेmीन २.८ ट<के �वाह) १० Rम.ल). �Mत १० Rलटर 

पा:यात Rमसळून फवारणी करावी. 

सदर कृ�ष स�ला पWXका डॉ. बाळासाहेब सावंत क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तY स,मती4या ,शफारशीनुसारतयार कZन +सा[रत 

कर\यात आल
. 

अ]धक मा?हतीसाठ^ नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ]धकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


