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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 १० ते १४ फे ुवार  २०२१ दर यान कमाल आ ण कमान तापमानात वाढ 
संभवते. 

हवामान अंदाजावर आधा रत कृ ष स ला 
पक अव था कृ ष स ला 
आंबा  मोहोर ते 

फळधारणा  
अव था 

 हवामान पुवानुमानानुसार तापमानात वाढ होवून आ तेत घट हो याची श यता वत वल  
अस याने फळधारणा झाले या आंबा बागेमधील वाटाणा ते सुपार  आकारां या फळांची गळ 
हो याची श यता अस याने फळगळ कमी कर यासाठ , पा या या उपल धतेनुसार १५० ते 
२०० लटर पाणी ती झाडास या माणात आठव या या अंतराने फळे सुपार या आकारा या 
अव थपेयत यावे.    

 नवीन लागवड केले या आंबा कलमांना प हल  तीन वष पाणी दे याची यव था करावी. 
प ह या वष  आठवडयातून दोन वेळा तर दसु या वष  पंधरा दवसातून दोन वेळा व तस या 
वष  म ह यातून दोन वेळा येक कलमांना ३० लटर पाणी दे याची यव था करावी. 

 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 करणे गरजचेी 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.)  
 आबंा फळधारणा होवून वाटाणा आकारा या अव थेत असताना फळांवर तुडतु याचा आ ण 
भुर  रोगाचा ादभुाव दसून ये याची श यता अस यामुळे मोहोर संर ण वेळाप कानुसार 
चौथी फवारणी ( तस या फवारणीनंतर १५ दवसां या अंतराने) थायमेथा झाम २५ ट के 
ड यु. जी. १ ॅम + 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 यातून फवारणी करावी.  

 मोहोर संर ण वेळाप कानुसार चौ या ते सहा या फवारणीत फळगळ कमी कर यासाठ  २ 
ट के यु रया (२० ॅम यु रया/ लटर पा यातून) फवारावे. यासाठ  थम यु रया पा यात 
पूणपण े वरघळून यावा व नंतर यात क टकनाशक टाकाव.े 

 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. 

 तापमानात वाढ व आ तेत घट फळधारणा झाले या काजू झाडांना पा या या उपल धतेनुसार 
१५० ते २०० लटर पाणी ती झाडास या माणात १५ दवसां या अंतराने पाणी दे याची 
यव था करावी तसेच नवीन लागवड केले या काजू कलमांना ८ दवसां या अंतराने १५ 
लटर पाणी त कलम दे याची यव था करावी तसेच झाडा या बुं याभोवती गवताचे 
आ छादन करावे. 

नारळ  फळधारणा   तापमानात वाढ व आ तेत घट संभवत अस याने नवीन लागवड केले या नारळ बागेस पाणी 
दे याची यव था करावी तसेच माडा या बुं याभोवती गवताच ेआ छादन करावे.  

 नवीन लागवड केले या नारळा या रोपांची कडक उ हामुळे पाने करप ूनयेत हणून रोपांना 
व न सावल  करावी. 

चकू  फळधारणा   तापमानात वाढ व आ तेत घट संभवत अस याने चकू बागेस पाणी दे याची यव था 
करावी.   

वाल, चवळी   शगा अव था   तापमानात वाढ व आ तेत घट संभवत अस याने तसेच 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 थते पाणी दे याची यव था करावी. 

दभुती जनावरे/ 
शे या/  

-  जनावरां या शर राचे तापमान संतु लत राह यासाठ  जनावरांना ताजे व छ व थंड पाणी 
मुबलक माणात दे यात यावे.  

 उ णतेपासून जनावरांच ेसंर ण कर याक रता दपुार या वेळी जनावरां या अंगावर थंड पाणी 
शपंडावे यामुळे शर राचे तापमान कमी हो यास मदत होईल. 

कुकुटपालन -  दवसा या कमाल तापमानात वाढ संभवत अस याने क ब यांचे उ णतेपासून संर ण 
करावे.   

 कुकुटपालन शेड म ये पा याची भांडी वाढवावी व प यासाठ  व छ आ ण थंड पा याची 
मुबलक माणात दे यात यावे. तसेच खा य सकाळी कंवा सं याकाळ या वेळेस दे यात 
यावे. 

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. 



 


