
 

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

(�ामीण कृ�ष मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ,    दापोल
 आ*ण +ादे,शक    हवामान पवूा/नमुान क1 2,    

मुंबई यां4या संय5ुत �व%यमाने)  

 (०२३५८) २८२३८७ 

 

अकं    २१/२०२०                                                                                                                                                                                                                ?दनांक १३/०३/२०२०                                                                                                                                                                       कालावधी ५ ?दवस    
 

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 

(?दनांक ०७/०३/२०२० ते १३/०३/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा/नमुान  

(?दनांक १४/०३/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू १८/०३/२०२० सकाळी 

८:३० वाजेपयGत) 
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- - - - - - - पाऊस (,ममी) ० ० ० ० ० 

- - - - - - - कमाल तापमान (अ.ंसे) ३२ ३३ ३४ ३४ ३३ 

- - - - - - - Jकमान तापमान (अ.ंसे) १९ २० २१ २२ २२ 

- - - - - - - मेघा4छादन (ऑ5टा) ० ० ३ ० १ 

- - - - - - - सकाळची सापेM आ2/ता ६९ ६७ ६६ ६६ ६७ 

- - - - - - - दपुारची सापेM आ2/ता ५७ ५६ ५५ ५४ ५४ 

- - - - - - - वाNयाचा वेग (Jकमी/तास) ८ ८ ६ ३ ४ 

- - - - - - - वाNयाची ?दशा आ.प.ु ई.प.ू आ.प.ु आ.प.ु द. 

हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

?दनांक १४ ते १८ माच/ २०२० दरOयान आकाश PनरQ राह
ल. 

�पक अवRथा कृ�ष स�ला 

वाल, चवळी  श1गा अवRथा • वाल, चवळी इ. कडधा6य �पकावर रसशोषक �कडीचा �ादभुा8व 9दसनू ये;याची श<यता ये;याची श<यता अस=याने �कडीचा 

�ादभुा8व आढळून आ=यास ?नयं%णासाठB डायमेथोएट ३० ट<के �वाह) १२ Gम. ल). �कंवा लॅIबडासायहॅलोKीन ५ ट<के �वाह) 

६ Gम.ल). �?त १० Gलटर पा;यात Gमसळून फवारणी करावी. 

आंबा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झाले=या आंबा बागेमMये तडुतNुयाचा, फुल�कडीचा आOण भुर) रोगाचा �ादभुा8व आढळून ये;याची श<यता 

अस=यामुळे मोहोर सरंPण वेळाप%कानसुार चौथी फवारणी (?तसSया फवारणीनतंर १५ 9दवसांTया अंतराने) थायमेथा<झाम २५ 

ट<के डV=य.ु जी. १ Xॅम + भरु) रोगाTया ?नयं%णासाठB ५ ट<के हे<झाकोनॅझोल ५ Gम. ल). �कंवा पा;यात �वरघळणारे ८० 

ट<के गंधक २० Xॅम �?त १० Gलटर पा;यातनू फवारणी करावी.  

• फळधारणा झाले=या आंबा बागेमMये (वाटाणा अव[था), फळगळ कमी कर;यासाठB, पा;याTया उपलVधतनेुसार १५० त े२०० 

Gलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ 9दवसांTया अंतराने ३ त े ४ पा;याTया पा]या दया^यात तसेच झाडाTया 

बुंMयाभोवती गवताचे आTछादन करावे. 

• उ`पादन व फळांची �त सुधार;यासाठB १ ट<के पोटॅGशयम नायaेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अंडाकृती अव[थेत 

असताना करावी.  

• फळे गोट) त ेअंडाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कc.कृ.�वdयापीठाने 9दले=या Gशफारशी नुसार  फळगळ कमी कर;यासाठB, 

फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठB, फळामधील सा<याचे �माण कमी कर;यासाठB आOण फळमाशीपासून 

संरPण कर;यासाठB २५ x २० सf.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• हापूस आंबा फळाचे अ'धक उ`पादन Gमळ;यासाठB ५५ ट<के तीgतेचे गोमू%, फळे वाटा;याचा आकाराची अस=यापासून पुढे 

आठवNयाTया अंतराने उपलVधतेनसुार ३ त े६ वेळा फवारावे. 

Uचकू  फुलोरा ते फलधारणा • 'चकू बागेस ५ ते ६ 9दवसांTया अंतराने पाणी दे;याची ^यव[था करावी तसेच झाडाTया बुMंयाभोवती गवताचे आTछादन 

करावे. 

• 'चकू �पकामMये फुलकळी पोखरणाSया अळीचा �ादभुा8व 9दसनू ये;याची श<यता अस=याने ?नयं%णासाठB इमामे<ट)न 

बे6झcएट ५ ट<के एस. जी. ४.५ Xॅम �कंवा डे=टामेKीन २.८ ट<के �वाह) १० Gम. ल). �कंवा  लॅIबडा सायहॅलोKीन ५ ट<के 

�वाह) १० Gम. ल). �कंवा �ोफेनोफोस ४० ट<के �वाह) १० Gम. ल). �ती १० Gलटर पा;यात या पैकi कोण`याह) एका 

कiटकनाशकाची फवारणी ५० ट<के फुले आ=यावर करावी. तसेच �कडीTया सवjPणासाठB ?न]या रंगाTया �काशसापळा बागेत 

बसवावा.   

क,लगंड  फुलोरा ते फलधारणा • कGलगंड �पकाला ३ त े४ 9दवसांTया अंतराने ?नयGमत पाणी dयावे. पा;याTया अ?नयGमत पा]या 9द=यावर  फळे तडक;याची 

श<यता असत.े  

• कGलगंडाTया फळांचे सूय8�काशापासून बचाव कर;यासाठB फळे भाताTया पfkयाने �कंवा गवताने झाकून lयावीत. 

• कGलगंड �पकामMये फुले ये;यास सुmवात झा=यावर फळमाशीTया ?नयं%णासाठB शेतामMये ‘<य ु =यरु’ रPक सापळे �ती 

हे<टर) ४ वापरावे. वेळोवेळी �कडX[त फळे गोळा कpन नqट करावीत.  

सदर कृ�ष स�ला पVWका डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तX स,मती4या ,शफारशीनसुारतयार 

कYन +साZरत कर[यात आल
. 

अUधक मा?हतीसाठ\ नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महारा]^ शासनाचे कृषी अUधकार
 यां4याशी सपंक/  करावा 

 


