
 

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    ०९/२०२०                                                                                                                                                                                                                ?दनांक ३१/०१/२०२०                                                                                                                                                                       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 २५/०१/२०२० ते ३१/०१/२०२०)   हवामानाचे घटक 

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

?दनांक १ ते ५ फेPवुार
 २०२० दरQयान कमाल तापमान २९ ते ३१ अ.ंस1. व Jकमान तापमान १८ ते २० अ.ंस1. दरQयान राहून  

?दनांक ४ ते ५ फेPवुार
 २०२० दरQयान आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

वाल  दाणे अवSथा • वाल �पकाम4ये श7गा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा>व ?दसनू ये@याची शAयता असनू �कडीचा �ादभुा>व सुBवातीला कोवCया 

कCयावर ?दसनू येतो व नतंर श7गाम4ये DशEन कोवCया दा@यांवर उपजी�वका करते. �कडींचा �ादभुा>व ?दसनू आGयास Hनय%ंणासाठJ 

�कडKLत श7गा काढून नNट कराOयात व िAवनोलफॉस २५ टAके �वाह) २० Dम. ल). �कंवा डायमेथोएट ३० टAके �वाह) २० Dम. ल). 

�Hत १० Dलटर पा@यात Dमसळून १५ ?दवसांUया अतंराने दोन फवार@या कराOयात. तसेच शतेाम4ये पVी थांबे उभारावे. 

• वाल �पक फुलोXयात ये@याची व दाणे भर@याची अवLथा ओलाOयासाठJ अHत संवेदनशील असGयाने वाल �पकास फुलोXया ये@याUया 

अवLथेत पाणी दे@याची OयवLथा करावी. 

• वाल �पकाम4ये अमरवेल)चा �ादभुा>व ?दसनू आGयास Hनय%ंणासाठJ अमरवेल उपटून जाळून नNट कEन टाकावीत. 

हरभरा फुलोरा 

अवSथा 

• हरभरा �पकावर)ल घाटे अळीचा �ादभुा>व ?दसनू ये@याची शAयता असGयाने Hनय%ंणासाठJ �Hत हेAटर) ५-१० कामगंध सापळे आZण 

पVी थांबे लावावेत. 

आबंा 

 

मोहोर 

अवSथा  

• मोहोर अवLथेत असलेGया आबंा �पकावर क[ड व रोगाUया Hनय%ंणासाठJ मोहोर संरVण वेळाप%कानसुार Hतसर) फवारणी मोहोर 

फुल@यापवु\ (दसुXया फवारणी नतंर १५ ?दवसांनी) Hनय%ंणासाठJ इDमडाAलो�\ड १७.८ टAके �वाह) ३ Dम. ल). �Hत १० Dलटर 

पा@यात Dमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीUया वेळेस �कटकनाशकाUया _ावणाम4ये भुर) रोगाUया Hनय%ंणासाठJ ५ टAके 

हेAझाकोनॅझोल ५ Dम. ल). �कंवा पा@यात �वरघळणारे ८० टAके गंधक २० Kॅम �Hत १० Dलटर या �माणात वापरावे. 

वांगी  फळधारणा  • वांगी �पकावर श7डा व फळे पोखरणाXया अळीचा �ादभुा>व ?दसनू ये@याची शAयता असGयाने �ादभुा>व ?दसनू आGयास Hनय%ंणासाठJ 

�कडKLत श7ड ेव फळे जमा कEन नNट करावीत व फेनOहलरेट १० Dम.ल). �कंवा डेGटामेbीन २.८ टAके �वाह) १० Dम.ल). �Hत १० 

Dलटर पा@यात Dमसळून फवारणी करावी.  

दभुती 

जनावरे 

- • �कमान तापमानात घट संभवत असGयाने रा%ीUया वेळेस जनावरांUया गोठयात गरजेनसुार �वजेचे बGब आZण शडेभोवती पडदे 

गुंडाळावे व ?दवसा गोठयाची दारे व ZखडAया खुल) ठेवावीत जेणे कEन हवा खेळती राह)ल.   

कुकुटपालन - • �कमान तापमानात घट संभवत असGयाने रा%ीUया वेळेस कcबdयांUया शडे म4ये गरजेनसुार �वजेचे बGब आZण शेडभोवती पडदे 

गुंडाळावे. 

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

,शफारशीनसुारतयार 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 

 


