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डॉ. ,शांत बोडके, 

�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग   
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 डॉ. �वजय मोरे,  

 नोडल ऑ�फसर,  
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९४२२३७४००१ 

  डॉ. -शतल यादव, 

तां$%क अ'धकार)  
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८३७९९०११६० 
  

         

            मागील हवामान आठवडा सारांश 

(@दनांक १४/०२/२०२० ते २०/०२/२०२०)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा0नमुान  

(@दनांक २१/०२/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू २५/०२/२०२० सकाळी 

८:३० वाजेपयGत) 
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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक २१ ते २५ फेQवुार
 २०२० दरRयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश UनरV राह
ल. 

�पक अवWथा कृ�ष स�ला 

उZहाळी भात  फुटवे  अवWथा  • उ3हाळी भात �पकास न% खताचा दसुरा ह8ता फुटवे ये;या<या वेळी (पनुला>गवडीनतंर ३० ते ४० ?दवसांनी) हेAटर) ८७ 

�क.Bॅ. यDुरया दे;यात यावा  

• तापमानात वाढ सभंवत असFयाने भात खाचरात पा;याची पातळी ५ सG. मी. Hनय$ं%त करावी. 

वाल  दाणे अवWथा • कमी होणार) आK>ता व वाढLया तापमानामुळे बाNपीभवनामOये वाढ संभवत असFयाने दाणे भर;या<या अवPथेत 

असलेFया वाल �पकास पाणी दे;याची RयवPथा करावी. 

आबंा 

 

मोहोर अवWथा 

ते फळधारणा  

• मोहोर अवPथेत असलेFया आबंा �पकावर कSड व रोगा<या Hनय%ंणासाठU मोहोर संरVण वेळाप%कानसुार Hतसर) फवारणी 

मोहोर फुल;यापवुW (दसुXया फवारणी नतंर १५ ?दवसांनी) Hनय%ंणासाठU इZमडाAलो�Wड १७.८ टAके �वाह) ३ Zम. ल). �Hत 

१० Zलटर पा;यात Zमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणी<या वेळेस �कटकनाशका<या KावणामOये भुर) रोगा<या 

Hनय%ंणासाठU ५ टAके हेAझाकोनॅझोल ५ Zम. ल). �कंवा पा;यात �वरघळणारे ८० टAके गंधक २० Bॅम �Hत १० Zलटर या 

�माणात वापरावे. 

• @टप: फवारणी करताना मोहोर नकुताच फुलत असFयास आ]ण फळधारणा झालेल) नसFयास शAयतो फवारणी 

फळधारणा होईपयत̂ टाळावी �कंवा �ादभुा>व मो_या �माणात असFयास आ]ण फवारणी करणे गरजेचे असFयास बागेतील 

परागीकरण करणाXया कSटकांचा परागीकरणाचा कालावधी (सकाळी १० ते दपुार) १२ वाजेपयत̂) वगळून फवारणी करावी. 

• फळधारणा झालेFया आबंा बागेमOये वाटाणा आकारा<या अवPथेत तडुतaुयाचा, फुल�कडीचा आ]ण भुर)  रोगाचा �ादभुा>व 

आढळून ये;याची शAयता असFयामुळे मोहोर संरVण वेळाप%कानसुार चौथी फवारणी (HतसXया फवारणीनतंर १५ 

?दवसां<या अतंराने) थायमेथाAझाम २५ टAके डcFय.ु जी. १ Bॅम + भुर) रोगा<या Hनय%ंणासाठU ५ टAके हेAझाकोनॅझोल 

५ Zम. ल). �कंवा पा;यात �वरघळणारे ८० टAके गंधक २० Bॅम �Hत १० Zलटर पा;यातनू फवारणी करावी.  

• आK>तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असFयाने फळधारणा झालेFया आबंा बागेमOये, फळगळ कमी कर;यासाठU, 

पा;या<या उपलcधतेनसुार १५० ते २०० Zलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ ?दवसां<या अतंराने ३ ते ४ पा;या<या 

पाeया दयाRयात तसेच झाडा<या बुOंयाभोवती गवताचे आ<छादन करावे. 

• उLपादन व फळांची �त सधुार;यासाठU १ टAके पोटॅZशयम नायgेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती अवPथेत 

असताना करावी.  

• आK>तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असFयाने नवीन लागवड केलेFया आबंा कलमांना पाणी दे;याची RयवPथा करावी 

तसेच झाडा<या बुOंयाभोवती गवताचे आ<छादन करावे. 

काज ू फळधारणा 

अवWथा 

• आK>तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असFयाने नवीन लागवड केलेFया काज ूकलमांना पाणी दे;याची RयवPथा करावी 

तसेच झाडा<या बुOंयाभोवती गवताचे आ<छादन करावे. 

नारळ - • आK>तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असFयाने नवीन लागवड केलेFया नारळ बागेस पाणी दे;याची RयवPथा करावी 

तसेच तसेच आeयामOये ओलावा ?टक�व;यासाठU नारळा<या शGडया परुाRयात आ]ण झावeयांचे आ<छादन करावे. 

• नवीन लागवड केलेFया नारळा<या रोपांची कडक उ3हामुळे पाने करप ूनयेत iहणनू रोपांना वjन सावल) करावी. 

• पाच वषा>वर)ल नारळा<या �Hत झाडास ७५० Bॅम यDुरया व ६६७ Bॅम iयरेुट ऑफ पोटॅश असा खताचा Hतसरा ह8ता 



दे;यात यावा. खते नारळाभोवती १.५ ते १.८ मीटर अतंरावर मातीत Zमसळून दयावीत व खते ?दFयानतंर माडास पाणी 

दयावे.     

सपुार
 - • आK>तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असFयाने सुपार) बागेस पाणी दे;याची RयवPथा करावी.   

फळबाग 

रोपवा@टका  

वाढ
ची अवWथा • आK>तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असFयाने फळबाग रोपवा?टकेस पाणी दे;याची RयवPथा करावी. 

• फळबाग रोपवा?टकेतील गवत काढून Pव<छता ठेवावी व गरजेनसुार रोपांसाठU सावल) करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शे\या/  

- • जनावरां<या शर)राचे तापमान सतंुZलत राह;यासाठU जनावरांना ताजे Pव<छ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे;यात यावे.  

• उNणतेपासनू जनावरांचे संरVण कर;याकDरता दपुार<या वेळी जनावरां<या अगंावर थडं पाणी Zशपंडावे Lयामुळे शर)राचे 

तापमान कमी हो;यास मदत होईल. 

कुकुटपालन - • ?दवसा<या कमाल तापमानात वाढ सभंवत असFयाने कkबaयांचे उNणतेपासनू संरVण करावे.   

• कुकुटपालन शेड मOये पा;याची भांडी वाढवावी व �प;यासाठU Pव<छ आ]ण थडं पा;याची मुबलक �माणात दे;यात यावे. 

तसेच खाlय सकाळी �कंवा सOंयाकाळ<या वेळेस दे;यात यावे. 

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-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार क`न ,साaरत करbयात आल
. 

अcधक मा@हतीसाठd नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराef शासनाचे कृषी अcधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


