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हवामान आधाररत कृषि सल्ला 

हवामान 
पूवाानुमान  

 

प्रािेमशक हवामान षवभाग मुंबई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अंिािानुसार हिनांक ९ िानेवारी ते ११ िानेवारी, २०२० 
िरम्यान तुरळक हठकाणी अततशय हलका ते हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वतावण्यात आली आहे, तसेच 
पुढील पाच हिवस आकाश ढगाळ राहील.   

सामान्य 
सल्ला     

  हिनांक ९ िानेवारी ते ११ िानेवारी, २०२० िरम्यान तुरळक हठकाणी अततशय हलका ते हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची 
  शक्यता असल्याने पररपक्व झालेला भािीपाला व फळे काढून घ्यावीत. तसेच ककटक नाशके व कीड नाशकांची 
  फवारणी पावसाचा अंिाि पाहून करावी.   

संिेश     हिनांक ९ िानेवारी ते ११ िानेवारी, २०२० िरम्यान तुरळक हठकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाचशक्यता असल्याने 
   वाळलेला चारा झाकून ठेवावा. 

 
षपक अवस्था कृषि सल्ला 

तूर काढणी 
अवस्था 

 दिनांक ९ जानेवारी ते ११ जानेवारी, २०२० िरम्यान तुरळक दिकाणी अततशय हलका 
ते हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने तूर पपकाची काढणी करून घ्यावी 
व सुरक्षित दिकाणी िेवण्याची व्यवस्था करावी.  

वाल  फुलोरा ते 
काढणी 
अवस्था 

 ढगाळ वातावरणामुळे वाल पपकामध्ये मावा ककडीचा प्रािरु्ााव दिसून येत असल्यास 
तनयंत्रणासािी प्रवाही डायमेथोएट ३० टक्के १२ मम. ली. प्रती १० मलटर पाण्यात 
ममसळून फवारणी करावी.  



हरभरा  फुलोरा  
अवस्था 

 हरर्रा पपकावर घाटे अळीचा प्रािरु्ााव होवू शकतो, त्यामुळे घाटे आळीच्या 
तनयंत्रणासािी ५ % तनबंोळी अका  ककंवा क्क्वनॉलफॉस २५ ईसी २ ममली प्रतत मलटर 
पाण्यात ममसळून संध्याकाळच्या वेळेस फवारणी करावी.  

आंबा बोंगे 
फुटण्याची 
अवस्था 

 मोहोर फुटलेल्या दिकाणी मोहोर संरिण वेळापत्रकानुसार ततसरी फवारणी मोहोर 
फुलण्यापूवी (िसुऱ्या फवारणी नंतर १५ दिवसांनी) इममडाक्लोप्रीड १७.८ टक्के प्रवाही ६ 
मम. ली. प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारणी करावी. त्यामुळे तुडतुडे, फुलककडी 
तसेच ममजमाशीच े तनयंत्रण होवू शकेल व त्याचा परपरागीकरण करणाऱ्या कीटकावर 
होणारा पररणाम टाळता येईल. तसेच फवारणीच्या वेळेस ककटकनाशकाच्या द्रावणामध्ये 
रु्री रोगाच्या तनयंत्रणासािी ५ टक्के हेक्झाकोनॅझोल ५ मम. ली. ककंवा पाण्यात 
पवरघळणारे ८० टक्के गंधक २० गॅ्रम प्रतत १० मलटर या प्रमाणात वापरावे. 

चचकू  काढणी 
अवस्था  

 दिनांक ९ जानेवारी ते ११ जानेवारी, २०२० िरम्यान तुरळक दिकाणी अततशय हलका 
ते हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने पररपक्व झाललेे चचकूची फळे 
काढून घ्यावीत.  

कािू मोहोर 
अवस्था  

 मोहोर अवस्थेत असलेल्या काज ू पपकावर ढेकण्या व फुलककडीचा प्रािरु्ााव होण्याची 
शक्यता आहे. ही ककड मोहोरातील रस शोषून घेत ेत्यामुळे मोहोर सुकून जात असून 
ककडीच्या प्रािरु्ाावामुळे मोहोराचे ढेकण्या व फुलककडीपासून संरिण करण्यासािी मोहोर 
फुटण्याच्या वेळी प्रोफेनोफॉस ५० टक्के प्रवाही १० मम.ली. प्रतत १० मलटर पाण्यात 
ममसळून फवारणी करावी. 

नारळ  वाढीची 
अवस्था 

 नारळावर स्पाय्रलींग व्हाईट फ्लायचा प्रािरु्ााव दिसुन आल्यास ५० मम.ली. कडूमलबं तेल 
/करंज तेल प्रती १० मलटर पाण्यात फवारावे. तसेच पानावर पडलेली काळी बुरशी 
घालवण्यासािी स्टाचा २० गॅ्रम प्रतत १० मलटर पांण्यात फवारावे. 

मोगरा वाढीची 
अवस्था 

 जानेवारी मदहन्यामध्ये मोगरा झाडांची छाटणी केल्याने नवीन फुट वाढून फूल 
उत्पािनात वाढ होते. छाटणी करून १% बोडो ममश्रणाची फवारणी करावी ककंवा 
कापलेल्या फािंीवर बोडो पसे्ट लावावे.  

काकडी  फुलोरा ते 
फळ धारणा 

 पुढील पाच दिवस ढगाळ वातावरण असल्याने कारली, काकडी आणण िोडका यासारख्या 
वेलवगीय पपकावर रु्री रोग येण्याची शक्यता आहे. रु्री रोगाच्या तनयंत्रणासािी 
पाण्यात पवरघळणारे गंधक २ गॅ्रम प्रतत मलटर पाण्यातून फवारणी करावी. 

टोमॅटो फुलोरा ते 
फळ धारणा 

 ढगाळ वातावरण असल्याने टोमॅटो, ममरची आणण वागंी पपकावर रु्री रोगाचा प्रािरु्ााव 
होण्याची शक्यता आहे. रु्री रोगाच्या तनयंत्रणासािी पाण्यात पवरघळणारे गंधक २ गॅ्रम 
प्रतत मलटर पाण्यातून फवारणी करावी. 

ममरची  फुलोरा ते 
फळ धारणा  

 ममरची, टोमॅटो आणण वागंी पपकामध्ये फळमाशी तनयंत्रणासािी एकरी ४ ते ५  
फळमाशी सापळे लावावेत. 

कोबी वाढीची 
अवस्था 

 ढगाळ वातावरणामुळे मुळे कोबी पपकावर करपा रोगाचा प्रािरु्ााव दिसून येण्याची 
शक्यता आहे, त्यासािी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड २.५ गॅ्रम प्रतत १० मलटर पाण्यात 
ममसळून फवारणी करावी. 

सिर कृषि सल्ला पत्रत्रका गोखले एज्यकेशन सोसायटीचे कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहल येथील तज्ञ सममतीच्या मशफारशीनसुार तयार करून 
प्रसाररत करण्यात आली आहे.  
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स्त्रोत  

१) हवामान पूवाानुमान : प्रािेमशक हवामान कें द्र , मुंबई  

२) मागील हवामान    : भात सशंोधन कें द्र, पालघर  



हठकाण : कृषि षवज्ञान कें द्र पालघर  
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                                                                     प्रमखु अन्वेिक,  
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