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हवामानाच ेघटक 

हवामान पूवानुमान  
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हवामान सारांश /ईशारा 
हवामान अंदाज  ादे शक हवामान क , मुबंई यां याकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानसुार ठाणे िज यात पुढ ल पाच 

दवस हवामान कोरडे राहून दनांक ७ फे ुवार  पयत कमान तापमानात काह  अंशी घट हो याची श यता 
असून दनांक ८ ते १० फे ुवार  २०२१ दर यान कमाल आ ण कमान तापमानात मश: वाढ संभवते तसेच 
आकाश नर  राह ल. 

हवामान अंदाजावर आधा रत कृ ष स ला 
पक अव था कृ ष स ला 
आंबा  मोहोर अव था  मोहोर फुटले या आंबा बागेम ये मोहोरावर तुडतुडे, मजमाशी इ. कडींचा तसेच भुर  रोगाचा 

ादभुाव दसून ये याची श यता अस याने मोहोर फुल यापूव  तुडतुडे आ ण मजमाशी या 
नयं णासाठ  आंबा मोहोर संर ण वेळाप कानुसार तसर  फवारणी इ मडा लो ीड १७.८ ट के 
वाह  ३ म.ल . त १० लटर पाणी आ ण भुर  रोगा या नयं णासाठ  ५ ट के 

हे झाकोनॅझोल ५ म. ल . कंवा पा यात वरघळणारे ८० ट के गंधक २० ॅम त १० 
लटर पा यात मसळून फवारणी करावी.  

 (ट प: मोहोर नुकताच फुलत असताना ते फलधारणा होईपयत कटकनाशकाची फवारणी 
टाळावी. फवारणी करण ेगरजेची अस यास बागेतील परागीकरण करणा या क टकांवर होणारा 
प रणाम टाळ यासाठ  परागीकरणाचा कालावधी वगळून सकाळी ९.०० ते १२.०० कंवा 
सायंकाळी ३.०० वाज यानंतर फवारणी करावी.)  

 या अगोदर फवारणी घेतल  अस यास कड व रोगा या ादभुावाकडे झाडाचे नर ण कराव े
आ ण ादभुाव दसून आ यास उपाय योजना करा यात. 

 शफारशीत दलेल  क टकनाशकाची/बुरशीनाशकाची मा ा ह  मनु यबळाने वापर यात येणा या 
पंपासाठ  आहे. 

काजू  फळधारणा   फळधारणा झाले या काजू या फळांवर ढेक या व फुल कडीचा ादभुाव दसून ये याची 
श यता अस याने कडीं या नयं णासाठ  लॅ बडा सायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ६ म.ल . 



कंवा अ सटा म ीड २० ट के एसपी ५ ॅम त १० ल. पा यात मसळून फवारणी करावी. 
(सदर क टकनाशकास लेबल लेम नाह त). या अगोदर फवारणी घेतल  अस यास कड व 
रोगा या ादभुावाकडे झाडाच े नर ण करावे आ ण ादभुाव दसून आ यास उपाय योजना 
करा यात. 

 ट प: ढेक या कड सकाळी आ ण सं याकाळ या वेळेस स य अस याने कडी या भावी 
नयं णासाठ  फवारणी श यतो सकाळी १०.०० पूव  कंवा सायंकाळी ४.०० वाज यानंतर 
करावी. या अगोदर फवारणी घेतल  अस यास कड व रोगा या ादभुावाकडे झाडाच े नर ण 
कराव ेआ ण ादभुाव दसून आ यास उपाय योजना करा यात. 

 काजू बयांच े उ पादन व बयांच ेआकारमान वाढ व यासाठ  त झाड ता या कंवा आठ 
दवसापयत साठ वले या २५ ट के गोमु ा या ५ लटर ावणाची फवारणी आ ण २५ ट के 
गोमु ा या १० लटर ावणाची झाडा या बुं याम ये िजरवणी पालवी आ यापासुन एका 
म ह या या अंतरान ेअशा एकूण चार फवारणी करा यात. 

नारळ  फळधारणा   नारळा या पाच वषावर ल ती माडास ७५० ॅम यु रया व ६६७ ॅम युरेट ऑफ पोटाश 
खताची तसर  मा ा बांगडी प दतीने दे यात यावी. वर दलेल  खताची मा ा पाच वषापे ा 
कमी वया या लागवडीस देताना प ह या वष  १/५ पट, दसु या वष  २/५ पट, तस या वष  
३/५ पट आ ण चौ या वष  ४/५ पट यावीत. 

 या य त र त १० कलो नबोळी पड आ ण झकं, बोरोन, मॉल बे डम व कॉपर ह  अ तसू म 
अ न ये २०० ॅम त माड वषातून एकदा श यतो दसु या कंवा तस या खता या 
मा ेसोबत दे यात यावी. 

वाल, चवळी   फुलोरा ते 
शगा अव था  

 वाल पक फुलो यात ये याची व दाण े भर याची अव था ओला यासाठ  अ त सवदनशील 
अस याने वाल पकास फुलो या ये या या व दाण े भर या या  अव थेत पाणी दे याची 
यव था करावी. 

 वाल पकाम ये मावा कडीचा ादभुाव दसून ये याची श यता अस याने कडी कोव या 
श यावर पाना या खाल या भागातील रस शोषून घेतात यामुळे झाडाची वाढ खुंटते तसेच 
कडीने बाहेर टाकले या मधासार या चकट ावणामुळे पानांजवळ का या बुरशीची वाढ 
दसून येते. मावाचा ादभुाव दसून येत अस यास नयं णासाठ  डायमेथोएट ३० ट के वाह  
१२ म. ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. आव यकता वाट यास दसुर  
फवारणी १५ दवसांनंतर करावी. 

मरची  वाढ ची 
अव था ते 
फळधारणा 
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 
करावी, तसेच पकाम ये न या रंगाच े चकट कागदाच ेसापळे लावावेत. 

वांगी  फुलोरा ते 
फळधारणा 
अव था 

वांगी पकावर शडा व फळे पोखरणा या अळीचा ादभुाव दसून ये याची श यता अस याने 
ादभुाव दसून आ यास नयं णासाठ  कड त शडे व फळे जमा क न न ट करावीत व 

फेन हलरेट १० म.ल . कंवा डे टामे ीन २.८ ट के वाह  १० म.ल . त १० लटर 
पा यात मसळून फवारणी करावी. 

भडी  वाढ ची 
अव था 

 उ हाळी भडी पकाम ये रसशोषक कडी या यव थापनासाठ  पवळे चकट कागद  सापळे 
लावावेत.  

वेलवग य 
भाजीपाला   

फुलोरा ते 
फळधारणा 
अव था 

 वेलवग य पकाम ये नाग अळी या ादभुाव दसून ये याची श यता असून अळी पाना या 
आत श न आतील भाग खाते यामुळे पानावर नागमोडी रेषा दसून येतात. ादभुाव दसून 
येत अस यास नयं णासाठ  ४ ट के नबोळी अक कंवा कडू नबंयु त क टकनाशक 
अझाडीरे ट न (१० हजार पीपीएम) २० म.ल . कंवा ोफेनोफोस ५० ट के वाह  १५ म.ल . 
कंवा लॅ बडा सायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ६ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून 
फवारणी करावी. 



मोगरा  फुलधारणा   मोगरा पकावर कळी पोखरणार  अळी, कोळी व क या खाणार  अळीचा ादभुाव दसून येत 
अस यास कडी या नयं णासाठ  ादभुाव त पाने व क या काढून न ट करा यात व 
गरजेनुसार ५ ट के नबोळी अकाची फवारणी करावी. 

सदर कृ ष स ला प का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ ष व यापीठ, दापोल  येथील ामीण कृ ष मौसम सेवा योजनतेील 
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  शासनाच ेकृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा. 
 


