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

७ ते ११ ए ल, २०२१ दर यान हवामान कोरडे राहून तापमानात फारसा बदल संभवत नसून कमाल 
तापमान ३१ ते ३३ अं.स. आ ण कमान तापमान २३ ते २४ अं.स. दर यान राह ल तसेच आकाश अंशत: 
ढगाळ राह ल.  

व ता रत ेणी 
अंदाज  

व ता रत ेणी अंदाजानुसार (ईआरएफएस) कोकण वभागात दनांक ९ ते १५ ए ल, २०२१ दर यान 
कमाल तापमान सरासर पे ा जा त राह याची श यता आहे. 

हवामान अंदाजावर आधार त कृ ष स ला 
पक अव था कृ ष स ला 

सामा य स ला -  खर प हंगामा या पक लागवडीसाठ  पूवतयार  हणून ज मनीची खोल नांगरणी क न 
जमीन १५ ते २० दवस उ हात तापून यावी जेणेक न कड, रोगा या सु ताव था 
न ट कर यास मदत होईल. 

वशेष स ला -  आंबा फळांच ेफळमाशी पासून संर ण कर यासाठ  व यापीठाने शफारस केलेले “र क 
फळमाशी सापळा” ती एकर  २ या माणात बागेम ये टांगावेत. 

आंबा फळधारणा  काढणीस तयार असले या आंबा फळांची चौदा आणे (८० ते ८५ ट के) तयार फळांची 
काढणी देठासह झे या या सहा यान ेसकाळी लवकर कंवा सं याकाळी उ हाची ती ता 
कमी झा यावर करावी. उ णतेमुळे फळांच ेतापमान वाढून सा याच े माण वाढ याची 
श यता अस याने आं याची फळे काढ यानंतर लगेचच सावल म ये ठेवावीत तसेच 
आंबा फळाचंी वाहतूक रा ी या वेळेस करावी. फळे काढणी या कमान ८ दवस अगोदर 



झाडावर कोणतीह  फवारणी क  नये.  
 देठकुज या आ ण फळकूज या काढणी प चात बुरशीज य रोगापासून आंबा फळाचं े
संर ण कर यासाठ  फळे काढणी नंतर लगेच ५२ अ.ंस. तापमाना या पा यात १० 
म नटे बुडवून काढावीत व नंतर फळे पक व यासाठ  ठेवावीत. कोरोगोटेड फायबर 
बॉ सम ये फळे प कंग करावीत.   

 वाढ या अव थते (वाटाणा ते सुपार  आकाराची फळे) असले या आंबा झाडाला ताण 
बसून फळगळ हो याची श यता अस याने पा या या उपल धतेनुसार आठव यातून 
एकदा १०० लटर पाणी त झाड कंवा १५ दवसातून एकदा १५० ते २०० लटर पाणी 
त झाड या माणात फळे सुपार  आकाराची होईपयत यावे तसेच झाडा या 

बुं याभोवती आ याम ये गवताच े आ छादन करावे. मा  फळे काढणीस तयार 
हो या या एक म हना अगोदर झाडास पाणी देण ेबंद करावे.  

 अंशत: ढगाळ वातावरण राह याची श यता वतवल  अस याने मो या आकारा या आंबा 
फळांवर फळमाशीचा ादभुाव दसून ये याची श यता अस याने बागेमधील गळलेल  
फळे गोळा क न न ट करावीत आ ण आंबा फळांच े फळमाशी पासून संर ण 
कर यासाठ  व यापीठाने शफारस केलेले “र क फळमाशी सापळा” ती एकर  २ या 
माणात बागेम ये झाडां या उंची माणे साधारण ज मनीपासून २ ते ३ मीटर उंचीवर 

राह ल अशा कारे टांगावा. 
काजू फळधारणा  काजूम ये रोठा या कडी या (खोड कडीचा) ादभुावाकडे खोडाच े वेळोवेळी नर ण 

कराव.े खोड कडीचा ादभुाव झाडाच ेखोड व उघडी मुळे यावर दसून येतो. खोड कडीचा 
रो याची क ड झाडाची साल पोख न आतील गाभा खाते. खोडाला पडले या छ ातून 
भुसा बाहेर पडलेला दसतो. खोडातून भुसा येताना दस यास व रत नयं णाच ेउपाय 
कराव.े ादभुाव दसून येताच नयं णासाठ  १५ एम. एम. पटाशी या सहा याने खोडाची 
ादरुभावीत साल काढून रोठयाला बाहेर काढून मा न टाकावे व वाह  लोरपायर फॉस 

२० ट के ५० म. ल . ती १० लटर पा याम ये मसळून साल काढलेला भाग 
ावणाने चांगला भजवावा. झाडाला कोण याह  कारे इजा क  नये व इजा झा यास 
याला बोड  पे ट लावून जखम झाकावी. झाडाची मुळे उघडी राहणार नाह  याची नेहमी 
काळजी यावी. नय मत बागेची गवत काढून साफसफाई करावी. वाळले या फां या 
कापले या भागावर डांबर लावाव ेजेणेक न कडीचा ादभुाव कमी हो यास मदत होईल. 

नारळ  फळधारणा   नारळाम ये स या भुं याचा ादभुावाकडे माडाच ेवेळोवेळी नर ण कराव.े या कडी या 
अ या माडा या खोडातील मऊ गाभा खाऊन खोड आतून पोख न काढतात. अ या 
खोडा या आत अस याने ादभुाव झाले या ठकाणी बुं यावर छ े दसतात व यातून 
ताजा भुसा व तांबूस तप कर  ाव वाहताना दसतो. कडी या नयं णासाठ  छ ातून 
श य असतील तेवढया अ या कोयती या सहा याने काढून टाका यात. माडाला 
कोण याह  कारे इजा क  नये आ ण झा यास याला बोड पे ट लावावी. तसेच स या 
भुं या या नयं णासाठ  बागते त एकर  १ गंध सापळा लावावा. गंध सापळयात 
असलेल ेआ मश (लुअर) साधारण दोन ते तीन मह यांपयत काय म राहते. 

नवीन फळबाग 
लागवड 

-  नवीन फळबाग लागवड करावया या े ाम ये साफ सफाई क न यावी. 

वाल, चवळी प वता   प व शगांची तोडणी क न ४ ते ५ दवस शगा उ हात वाळवा यात व मळणी करावी 
कंवा शगा झाडावर वाळ यानंतर पकाची कापणी क न झाड ेख यावर ३ ते ४ दवस 
उ हात वाळवावीत व नंतर मळणी करावी. साठवणूक म ये भुं याचा उप व टाळ यासाठ  
वालाच ेदाण ेमाती या खळीचा थर देऊन चांगल ेवाळवावते.  

भुईमूग  शगा भर याची 
अव था   

 भुईमुग पक शगा भर या या अव थते असताना १० ते १२ दवसां या अंतराने पाणी 
दे याची यव था करावी. 

 भूईमूग पकावर पाने पोखरणा या अळीचा ादभुाव दसून ये याची श यता असून या 



कडी या अ या पानांचा वरचा पापु ा पोख न आतील भाग खातात आ ण नंतर 
शेजार ल पानां या गुंडा या क न यात राहून उपजी वका करते प रणामी पाने 
वाळतात. कडीचा ादभुाव दसून येत अस यास नयं णासाठ  लॅ बडासायहॅलो ीन ५ 
ट के वाह  ६ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 

हळद  पूवमशागत   खर प हंगामासाठ  हळद लागवड करावया या ज मनीची पूव मशागत कर यास सु वात 
करावी. यासाठ  ज मनीची प हल  नांगरणी १८ ते २२ स.मी. खोल क न जमीन १५ ते 
२० दवस उ हात तापून यावी जेणेक न कड, रोगा या सु ताव था न ट कर यास 
मदत होईल. 

पशुसंवधन 
 

-  जनावरांना पायलाग रोगावर तबंधा मक उपाय हणून पश ु वै य कय अ धकार  
स याने जनावरांना लसीकरण क न यावे. 

कुकुटपालन 
 

-  प यांना रानीखते रोगावर तबंधा मक उपाय हणून पश ु वै य कय अ धकार  
स याने लसीकरण क न 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 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. 
 


