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मागील हवामान आठवडा साराशं 
(हिनांक ०२ /१२ /२०२० ते ०८ /१२ /२०२०)  

सिर हवामान घटकांची  नोंि भात संशोधन कें द्र, पालघर 
येथून घेण्यात आली आहे   

हवामानाचे घटक 
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हवामान आधाररत कृषि सल्ला 

षपक अवस्था कृषि सल्ला 
हवामान पूवाानुमान  

 
• प्रािेमशक हवामान षवभाग मंुबई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अंिािानुसार हिनांक ९ ते 

१४ डडसेंबर,२०२० िरम्यान कमाल तापमान वाढण्याची शक्यता आहे तसेच पुढील 
पाच हिवस आकाश ढगाळ राहील. 

सामान्य सल्ला 
• पुढील पाच ददवस कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने नवीन 

लागवड केलेल्या आंबा, चचकू, काज,ू सुपारी आणि नारळ पपकाच्या कलमांना पािी 
देण्याची व्यवस्था करावी तसेच आळ्यामध्ये गवताचे आच्छादन करावे. 

संिेश  
• पुढील पाच ददवस कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने भाजीपाला 

पपकास ५ त े६ ददवसांनी पािी देण्याची व्यवस्था करावी. 
हरभरा  वाढीची 

अवस्था 
• पुढील पाच ददवस कमाल तापमानात वाढ होवून ढगाळ वातावरि राहण्याची 

शक्यता असल्याने हरभरा पपकावर घाटे अळीचा प्रादभुााव ददसुन आल्यास प्रतत 
हेक्टर ५-१० कामगंध सापळे आणि पक्षी थांब े लावावेत, तसेच संरक्षक्षत पािी 
देण्याची व्यवस्था करावी. 

वाल वाढीची 
अवस्था 

• पुढील पाच ददवस कमाल तापमानात वाढ होवून ढगाळ वातावरि राहण्याची 
शक्यता असल्याने वाल पपकामध्ये गरजेनुसार संरक्षक्षत पािी देण्याची व्यवस्था 
करावी व मावा ककडीचा प्रादभुााव ददसून येत असल्यास तनयंत्रिासाठी प्रवाही 
डायमेथोएट ३० टक्के १२ मम. ली. प्रती १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारिी 
करावी. 



आंबा  बोंगे 
फुटण्याची 
अवस्था 

• बोंगे फुटण्याच्या अवस्थेत असलेल्या आंब्यावर तुडतुडयांचा आणि भुरी रोगाचा 
प्रादभुााव होण्याची शक्यता असल्याने कीड व रोगाच्या तनयंत्रिासाठी 
लॅम्बडासायहॅलोथ्रीन ५ टक्के प्रवाही ६ मम.ली +हेक्झाकोनाझोल ५% प्रवाही ५ 
मम.ली. ककंवा पाण्यात पवरघळिारे ८० टक्के गंधक २० गॅ्रम प्रतत १० मलटर पाण्यात 
ममसळून फवारिी करावी. आणि पालवी अवस्थेत असलेल्या आंब्याचे तुडतुडे आणि 
ममज माशीच्या प्रादभुाावापासून संरक्षि करण्यासाठी डेल्टामेथ्रीन २.८% प्रवाही ९ 
मम.ली. प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारिी करावी. तसेच आंबा पपकामध्ये 
ककटक नाशकाच्या वेळापत्रकानुसार फवारण्या कराव्यात जेिकेरून तुडतुडया मध्ये 
ककटकनाशकाप्रतत प्रततकार करण्याची क्षमता वाढिार नाही.  

कािू मोहोर • काजू बागेत कोवळ्या पालवीवर व मोहोरावर फुलककडीचा प्रादभुााव ददसून येत आहे. 
फुलककडी पपवळसर रंगाच्या, अततशय सूक्ष्म आकाराच्या असतात. त्या कोवळी 
पालवी, कोवळा मोहोर तसेच कोवळी फळे खरवडतात. फळांवर करडया रंगाच ेचट्टे 
उठलेले ददसतात. काजू बबया खराब ददसतात, वेडयावाकडया वाढतात, तसेच 
उत्पादना घट य 
मोहोर अवस्थेतील बागेमध्ये, प्रोफेनोफॉस १० मम.मल. प्रतत १० मलटर प्रमाि े
फवारिी करावी.   

चचकू  फळ धारणा  • चचकू फळातील बी पोखरिाऱ्या अळीच्या तनयंत्रिासाठी चिकू बागेतील ककडग्रस्त 
तसेि गळलेली सर्व फळे र् पालापािोळा गोळा करून जाळून नष्ट करार्ा. तसेच 
५० टक्के प्रवाही प्रोफेनोफोस १५ मम. ली. ककंवा १४.५ टक्के प्रवाही इंडोक्झाकाबा ५ 
मम.ली ककंवा २.८ टक्के प्रवाही डेल्टामेथ्रीन १० मम. ली. कीटकनाशकंची आलटून 
पालटून प्रतत १० मलटर पाण्यातून एक मदहन्याच्या अंतराने दोन फवारण्या 
कराव्यात.   

फुलषपके  फुलोरा 
अवस्था  

• मोगरा फुलपपकावरील पिाकोश अळी, पाने गंुडाळिारी अळी व कळ्या खािारी 
अळीचा प्रादभुााव ददसून आल्यास ककडीच्या तनयंत्रिासाठी प्रादभुाावग्रस्त पाने व 
कळ्या काढून नष्ट कराव्यात व गरजेनुसार ५ टक्के तनबोळी अकााची फवारिी 
करावी. 

मसाले षपके  वाढीची 
अवस्था 

• कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने काळी ममरी बागेत वेलाभोवती 
आवशकते नुसार पािी देण्याची व्यवस्था करावी.   

टोमॅटो  वाढीची 
अवस्था 

• टोमॅटो पुनलाागवडीनंतर ३० ते ३५ ददवसांनी झाडाचंी वाढ जोरदार झाल्यानंतर 
फांद्या व फुटी जोरात फुटतात, त्याकररता त्यांना बांबू, सुतळी व तार यांनी आधार 
द्यावा. सरीच्या बाजूला ६ ते ९ फूट उंचीचे लाकडी बांबू जममनीत रोवून घ्यावेत. 
जममनीपासून १ मीटर उंचीवर दोन्ही खांबावर तार ओढावी व घट्ट बांधून बांबूने 
आधार द्यावा. लागवडीनंतर ३० ते ४५ ददवसांत झाडांना मातीची भर द्यावी. 
यासाठी झाडाच्या समोरील अधी सरी फोडून झाडाच्या बाजूस माती लावावी, त्यामुळे 
झाडाच्या खोडाला आधार ममळतो आणि मुळ्या फुटण्यास मदत होते. मातीतील 
हवेचे प्रमाि योग्य राहण्यास मदत होते. मातीची भर देताना झाड मातीमध्ये जास्त 
गाडले जािार नाही, याची काळजी घ्यावी. 

वेलवगीय 
भािीपाला  

वाढीची 
अवस्था 

• पडवळ, दधुीभोपळा, लाल भोपळा अश्या वेलवगीय पपकांना नत्र खताची दसुरी मात्रा 
१० गॅ्रम युररया प्रतत वेलीला लागवडीनंतर १ मदहन्यांनी पावसाची तीव्रता कमी 
असताना बांगडी पद्धतीने झाडाच्या बंुध्यापासून थोडया अंतरावर मुळांच्या क्षते्रात 
द्यावे. खते ददल्यानंतर ताबडतोब पािी द्यावे. 



ममरची वाढीची 
अवस्था 
वाढीची 
अवस्था 

• ममरची पपकावर फुलककडे, कोळी व पांढरी माशी मुळे चुरडा मुरडा या रोगाचा 
प्रादभुााव ददसून येण्याची शक्यता आहे. ककडी पानातील रस शोषून घेतल्याने 
ममरचीची पाने सुरकुतून त्यांची वाढ खुंटते. रोगाचा प्रादभुााव ददसून आल्यास 
तनयंत्रिासाठी डायमेथोएट ३० टक्के प्रवाही १०मम.ली. + गंधक ककंवा मन्कोझेब २० 
गॅ्रम प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळून फवारिी करावी. 

कोबी वाढीची 
अवस्था 

• पुढील पाच ददवस ढगाळ वातावरिामुळे कोबीवगीय पपकांवर पानावरील दठपके 
आणि करपा या रोगाचा प्रादभुााव ददसून येवू शकतो त्यांच्या तनयंत्रिासाठी, मॅंकोझबे 
ककंवा कॉपर ऑक् झीक् लोराईड २.५ गॅ्रम अचधक स्स्टकर १ मममल प्रतत मलटर 
पाण्यातून फवारावे. 

भेंडी वाढीची 
अवस्था 

• रस शोषक ककडी (मावा, तुडतुडे व पांढरी माशी) च्या तनयंत्रिासाठी पपवळ्या रंगाच े
चचकट सापळे एकरी २५ त े३० असे शेतात लावावेत.  

पशुधन 
व्यवस्थापन  

 
• ककमान तापमानात घट सभंवत असल्याने रात्रीच्या वेळेस जनावरांच्या गोठयात 

तसेच कोंबडयांच्या शेड मध्ये गरजेनुसार पवजेच े बल्ब आणि शेडभोवती पडदे 
गंुडाळावे.  

• जनावराना पपण्यासाठी कोमट व स्वच्छ पािी पुरवठ्याची व्यवस्था करावी. 
सिर कृषि सल्ला पत्रत्रका गोखले एज्यकेशन सोसायटीचे कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहल येथील तज्ञ सममतीच्या मशफारशीनसुार तयार करून 

प्रसाररत करण्यात आली आहे.  

ई-मेल :kvkkosbad439@gmail.com                                                                    संपका :8552882712 
  

स्त्रोत  

१) हवामान पूवाानमुान : प्रादेमशक हवामान कें द्र , मुंबई  

२) मागील हवामान    : भात संशोधन कें द्र, पालघर  

 
 
 

हठकाण : कृपष पवज्ञान कें द्र पालघर  

हिनांक : ०८.१२.२०२०  

                                                                                        स्वाक्षररत  
                                                   प्रमखु अन्वेिक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा – जिल्हा कृषि हवामान कें द्र  
                                                                                 कृषि षवज्ञान कें द्र कोसबाड हहल    


