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हवामान सारांश /ईशारा 
हवामान अंदाज  ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार र ना गर  िज यात दनांक 

५ ते ९ डसबर, २०२० दर यान कमाल तापमानात वाढ आ ण कमान तापमान घट संभवत असून आकाश 
मु यत: ढगाळ राह ल.   

हवामान अंदाजावर आधा रत कृ ष स ला 
पक अव था कृ ष स ला 
आंबा  पालवी ते ब गे 

अव था 
 पुढ ल पाचह  दवस ढगाळ वातावरण राह याची श यता अस याने ब गे फुट या या 
अव थते असले या आं यावर तुडतु यांचा आ ण भुर , करपा  रोगाचा आ ण पालवी 
अव थते असले या आं यावर तुडतुडे, मज माशीचा  तसेच करपा रोगाचा ादभुाव दसून 
ये याची श यता अस यान ेया अगोदर  फवारणी घेतल  नस यास क टकनाशक तसेच 
बुरशीनाशकाची फवारणी तबधंा मक उपाययोजना हणून करावी.  

 ब गे फुट या या अव थते तुडतुडे व भुर  रोगा या नयं णासाठ  लॅ बडासायहॅलो ीन ५ 
ट के वाह  ६ म.ल . + हे झाकोनाझोल ५% वाह  ५ म.ल . कंवा पा यात 
वरघळणारे ८० ट के गंधक २० ॅम त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 
आ ण पालवी अव थते असले या आं याच े तुडतुड ेआ ण मज माशी या ादभुावापासून 
संर ण कर यासाठ  डे टामे ीन २.८% वाह  ९ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून 
फवारणी करावी. 

 करपा रोगाचा ादभुाव हो याची श यता अस याने काब डॅ झम १२% + म कोझेब ६३% 
या संयु त बुरशीनाशकाची १० ॅम त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 

काजू  मोहोर अव था  पुढ ल पाचह  दवस ढगाळ वातावरण राह याची श यता अस याने काज ू मोहोरावर 



ढेक या व फुल कडीं या ादभुाव दसून ये याची श यता अस याने या अगोदर फवारणी 
घेतल  नस यास क टकनाशकाची फवारणी तबधंा मक उपाययोजना हणून करावी. .  

 मोहोराचे संर ण कर याक रता मोहोर फुट या या वेळी ोफेनोफॉस ५० ट के वाह  १० 
म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. (ट प: सदर क टकनाशकास 
लेबल लेम नाह त). 

वांगी  वाढ ची अव था  वांगी पकाम ये कोळी या ादभुावामुळे पानांवर पांढरे ठपके दसून येतात व नंतर पाने 
करपून गळून पडतात. कोळीचा ादभुाव दसून येत अस यास नयं णासाठ  डायकोफॉल 
१८.५ ट के वाह  १.५ म.ल . ती लटर पाणी या माणात फवारणी करावी कंवा 
पानां या खाल या बाजूने ३०० मशे गंधकाची भुकट  धुरळावी.   

 वांगी पकास ६ ते ८ दवसां या अंतराने पाणी दे याची यव था करावी.    
वेलवग य 
भाजीपाला  

वाढ ची अव था  वेलवग य भाजीपाला पक े ातील तणांचे नयं ण कराव ेतसेच रोपे वले टाकू लाग यावर 
यांना आधार यावा आ ण मंडपाची यव था करावी. तसेच ४ ते ५ दवसां या अतराने 
पाणी दे याची यव था करावी. 

कोबी  वाढ ची अव था  कोबी पका या लागवडीनंतर १५ ते २० दवसांनी रोपांवर १ ट के यु रयाची फवारणी 
करावी. 

क लगंड  वाढ ची अव था   क लगंड पकावर तुडतुडे व मावा कडींचा ादभुाव दसून येत अस यास नयं णासाठ  
डायमेथोएट ३० ट के वाह  १५ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी 
तसेच रसशोषक कडीं या यव थापनासाठ  भाजीपाला पकाम ये पवळे चकट कागदाचे 
सापळे लावावेत. 

 क लगंड पकास न  खताची दसुर  मा ा त आळे ११ ॅम यु रया आ ण संकर त 
क लगंडाला २० ॅम यु रया ती आळे लागवडीनंतर एका म ह यांनी दे यात यावी. 

 क लगंड पकास ४ ते ५ दवसां या अंतराने पाणी दे याची यव था करावी.  
मरची  वाढ ची अव था  मरची पकावर फुल कडे, कोळी व पांढर  माशी ई रसशोषक कडीमुळे  चरुडा मुरडा या 

रोगाचा ादभुाव दसून ये याची श यता असून कडी पानातील रस शोषून घेत याने 
मरचीची पाने सुरकुतून यांची वाढ खुंटते. यासाठ  गोमु  १० ट के आ ण अझाडीरा ट न 
१०००० पी.पी.एम. ३ म.ल . त लटर पा यातून आलटून पालटून सात दवसां या 
अंतराने फवारणी करा यात. तसेच शेताम ये न या रंगाच े चकट कागद सापळे लावावेत. 

 मरची पकास ६ ते ८ दवसां या अंतराने पाणी दे याची यव था करावी.    
कुकुटपालन  -  कमान तापमानात घट संभवत अस याने रा ी या वेळेस क ब यां या शेड म ये 

गरजेनुसार वजेचे ब ब आ ण शेडभोवती पडदे गंुडाळावे.   
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 मती या शफारशीनुसार तयार क न सा रत कर यात आल . 
अ धक मा हतीसाठ  नजीक या कृषी व यापीठाच ेक  कंवा महारा  शासनाचे कृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा. 

 


