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हवामान सारांश /ईशारा 
हवामान अंदाज  ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार रायगड  िज यात दनांक ९ 

ते ११ जानेवार , २०२१ दर यान तुरळक ठकाणी हल या व पा या पाऊसाची श यता वतव यात आल  
असून दनांक ९ ते १३ जानेवार , २०२१ दर यान पाऊसाळी वातावरण राह ल. 

इशारा  दनांक ८ आ ण ९ जानेवार , २०२१ दर यान रायगड िज यातील तुरळक ठकाणी वजेचा कडकडाटासह 
गडगडाट  पाऊसाचा इशारा दे यात आला आहे. 

हवामान अंदाजावर आधा रत कृ ष स ला 
पक अव था कृ ष स ला 

सामा य स ला  -  हवामान अंदाजानुसार दनांक ११ जानेवार , २०२१ पयत हल या पाऊसाची श यता अस याने 
तसेच झाले या पाऊसामुळे पाणी साठून राहणा या े ातील भाजीपाला पकामधील अ त र त 
पा याचा नचरा हो याची यव था करावी तसेच नवीन फळबाग लागवड, रोपवा टका व 
भाजीपाला सचंन कालावधी पुढे ढकलावा.  

वशेष स ला  -  हवामान अंदाजानुसार दनांक ११ जानेवार , २०२१ पयत हल या पाऊसाची श यता अस याने 
उ हाळी भाजीपाला पेरणी पुढे ढकलावी. 

आंबा  पालवी ते 
मोहोर  
अव था 

 हवामान अंदाजानुसार दनांक ११ जानेवार , २०२१ पयत हल या पाऊसाची श यता असून 
पुढ ल पाचह  दवस ढगाळ वातावरण संभवत अस याने तसेच मागील काह  दवसांपासून 
ढगाळ पाऊसाळी वातावरण रा ह याने आबंा पालवी आ ण मोहोरावर करपा रोगाचा ादभुाव 
दसून ये याची श यता अस याने तबंधा मक उपाययोजना हणून दनांक ११ जानेवार , 
२०२१ नंतर करपा रोगा या नयं णासाठ  काब डॅ झम १२% + म कोझेब ६३% या संयु त 
बुरशीनाशकाची १० ॅम त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी.  



 हवामान अंदाजानुसार हल या पाऊसाची श यता असून ढगाळ वातावरण संभवत अस याने 
ब गे फुट या या अव थते असले या आं यावर तुडतु यांचा, फुल कडीचा आ ण भुर  रोगाचा 
ादभुाव दसून ये याची श यता अस याने क ड व 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 पाउसाचा 
अंदाज घेवून फवारणी करावी तसेच 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  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 करणे 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  मोहोर ते 
फळधारणा  

 हवामान अंदाजानुसार दनांक ११ जानेवार , २०२१ पयत हल या पाऊसाची श यता असून 
पुढ ल पाचह  दवस ढगाळ वातावरण संभवत अस याने तसचे मागील काह  दवसांपासून 
ढगाळ पाऊसाळी वातावरण रा ह याने काजू या पालवीवर करपा रोगाचा ादभुाव दसून 
ये याची श यता अस याने तबंधा मक उपाययोजना हणून दनांक ११ जानेवार , २०२१ 
नंतर करपा रोगा या नयं णासाठ  १ ट के बोड म णाची कंवा काब डॅ झम १२% + 
म कोझेब ६३% या संयु त बुरशीनाशकाची १० ॅम त १० लटर पा यात मसळून 
फवारणी करावी. 

 हवामान अंदाजानुसार दनांक ११ जानेवार , २०२१ पयत हल या पाऊसाची श यता असून 
पुढ ल पाचह  दवस ढगाळ वातावरण संभवत अस याने तसेच मागील काह  दवसांपासून 
ढगाळ पाऊसाळी वातावरण रा ह याने मोहोर अव थते असले या काज ू पकावर ढेक या व 
फुल कडीं या वाढ साठ  हवामान अनुकूल दसत अस याने या कडीं या बंदोब तासाठ  मोहोर 
फुट या या वेळी ोफेनोफॉस ५० ट के वाह  १० म.ल . त १० लटर पा यात मसळून 
फवारणी करावी तसेच 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 

पाउसाचा अंदाज घेवून फवारणी करावी. (सदर क टकनाशकास लेबल लमे 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. 

हरभरा  फुलोरा 
अव था 

 हवामान अंदाजानुसार दनांक ११ जानेवार , २०२१ पयत हल या पाऊसाची श यता असून 
पुढ ल पाचह  दवस ढगाळ वातावरण संभवत अस याने हरभरा पकावर घाटे अळीचा ादभुाव 
दसून ये याची श यता असून या अळी या ादभुावामुळे पानांवर पांढरे डाग दसून येतात 
आ ण शडे खा यासारख े दसतात. अळी या नयं णासाठ  शेतात एकर  २ कामगंध सापळे 
लावावेत तसेच प ी थांबे उभे करावेत तसेच फुलकळी लाग या या अव थते  कडीचा 



ादभुाव दसून येत अस यास नयं णासाठ  नबंोळी अक ५ ट के कंवा अझाडीरा ट न ३०० 
पीपीएम ५ म.ल . त लटर पा यात मसळून फवाराव.े    

वाल, चवळी   वाढ ची ते 
फुलोरा 
अव था  

 हवामान अंदाजानुसार दनांक ११ जानेवार , २०२१ पयत हल या पाऊसाची श यता असून 
पुढ ल पाचह  दवस ढगाळ वातावरण संभवत अस याने वाल, चवळी पकाम ये मावा, तुडतुडे 
इ. रसशोषक 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. 

वांगी, टोमटेो फुलधारणा ते 
फळधारणा  

 वांगी, टोमेटो पकातील अ त र त पा याचा नचरा हो याची यव था करावी तसेच पुढचा 
ताण बसे पयत पकास पाणी देवू नये. 

 हवामान अंदाजानुसार दनांक ११ जानेवार , २०२१ पयत हल या पाऊसाची श यता असून 
तसेच झाले या पाऊसामुळे यो य नचरा न होणा या शेताम ये वांगी, टोमेटो पकावर मर 
रोगाचा ादभुाव दसून ये याची श यता अस याने तबंधा मक उपाययोजना हणून दनांक 
११ जानेवार , २०२१ नंतर कॉपर ऑि स लोराईड २.५ ॅम त लटर पाणी या माणात 
ावण तयार क न रोपां या बुं याशी आळवणी करावी.     

मरची, वांगी, 
टोमेटो   

फुलधारणा ते 
फळधारणा  

 हवामान अंदाजानुसार दनांक ११ जानेवार , २०२१ पयत हल या पाऊसाची श यता असून 
पुढ ल पाचह  दवस ढगाळ वातावरण संभवत अस याने तसेच मागील काह  दवसांपासून 
ढगाळ पाऊसाळी वातावरण रा ह याने वांगी, मरची, टोमेटो पकावर करपा रोगाचा ादभुाव 
दसून ये याची श यता अस याने ादभुाव दसून आ यास नयं णासाठ  मॅ कोझेब २० ॅम 
त १० ल. पा यात मसळून पाउसाचा अंदाज घेवून फवारणी करावी. 

पांढरा कांदा  वाढ ची 
अव था 

 हवामान अंदाजानुसार दनांक ११ जानेवार , २०२१ पयत हल या पाऊसाची श यता असून 
पुढ ल पाचह  दवस ढगाळ वातावरण संभवत अस याने तसेच मागील काह  दवसांपासून 
ढगाळ पाऊसाळी वातावरण रा ह याने कांदा पकावर करपा रोगाचा ादभुाव दसून ये याची 
श यता असून ादभुाव दसनू येत अस यास नयं णासाठ  म कोझेब २५ ॅम त १० 
लटर पा यात मसळून पाउसाचा अंदाज घेवून फवारणी करावी. 

क लगंड  फळधारणा  हवामान अंदाजानसुार दनांक ११ जानेवार , २०२१ पयत हल या पाऊसाची श यता असून 
तसेच झाले या पाऊसामुळे यो य नचरा न होणा या क लगंड पकाम ये पा याचा नचरा 
हो याची यव था करावी तसेच फळे ओ या माती या संपकात येणार नाह त अशी यव था 
करावी. 

वेलवग य 
भाजीपाला  

फुलधारणा ते 
फळधारणा 

 हवामान अंदाजानुसार दनांक ११ जानेवार , २०२१ पयत हल या पाऊसाची श यता असून 
पुढ ल पाचह  दवस ढगाळ वातावरण संभवत अस याने तसेच मागील काह  दवसांपासून 
ढगाळ पाऊसाळी वातावरण रा ह याने काकडी, पडवळ, दधुीभोपळा, तांबडा भोपळा, दोडका, 
कारल , क लगंड इ. वेलवग य भाजीपाला पकामं ये केवडा रोगाचा तसेच भुर  रोगाचा 
ादभुाव दसून ये याची श यता अस याने केवडा रोगा या ादभुावामुळे पानांवर पवळसर 

तप कर  रंगाचे ठपके दसून येतात केवडा रोगाचा ादभुाव दसून आ यास नयं णासाठ  
रोग त पाने काढून न ट करावीत व मॅ कोझेब २५ ॅम कंवा कॉपर ऑ झी लोराईड २० 
ॅम त १० लटर पा यात मसळून १० ते १५ दवसां या अंतराने दोन फवार या पाउसाचा 

अंदाज घेवून करा यात तसेच भुर  रोगा या ादभुावामळेु पानांवर दो ह  बाजूनी पांढ या 
भुकट या व पातील बुरशीची वाढ दसून येते. भुर  ादभुाव दसून आ यास नयं णासाठ  
काब डेझीम १० ॅम कंवा हे झाकोनॅझोल ५ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून 
फवारणी करावी. क न १० ते १५ दवसां या अंतराने दोन फवार या पाउसाचा अंदाज घेवून 
करा यात. 

सदर कृ ष स ला प का डॉ. बाळासाहेब सावंत 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 यापीठाचे क  कंवा महारा  शासनाचे कृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा. 

 


