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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 

२१ ते २३ माच, २०२१ दर यान तुरळक ठकाणी हल या व पा या पाऊसाची श यता असून तापमानात १ 
ते २ अं.स. इतक  वाढ संभवत असून आकाश अंशत: ढगाळ राह ल.  

इशारा दनांक २१ आ ण २२ माच, २०२१ रोजी र ना गर  िज यातील तुरळक ठकाणी वजे या  कडकडाट आ ण 
मेघगजनेसह पाऊसाचा इशारा दे यात आला आहे.  

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

सामा य स ला -  दनांक २१ व २२ माच, २०२१ रोजी िज यातील तुरळक ठकाणी वजे या  कडकडाट 
आ ण मेघगजनेसह हल या पाऊसाची श यता वतवल  अस याने गाई, हैशी इ. जनावरे 
झाडाखाल  न बांधता सुर त ठकाणी पा या या ठकाणापासून दरू बांधावेत तसेच तयार 
आ ण प व पकांची काढणी क न सुर त ठकाणी साठवणकू करावी. 

वशेष स ला -  दनांक २१ व २२ माच, २०२१ दर यान तुरळक ठकाणी वजे या कडकडाट आ ण 
मेघगजनेसह हल या पाऊसाची श यता वतवल  अस याने वाढ या अव थतेील आंबा 
फळांच े पाऊसापासून तसेच फळमाशीपासून संर ण कर यासाठ  फळांना २५ x २० स.मी. 
आकारा या कागद / वतमानप ापासून बन वले या पश याचं ेआवरण घालावे.  

आंबा फळधारणा  दनांक २१ ते २३ माच, २०२१ दर यान तुरळक ठकाणी हल या व पा या पाऊसाची 
श यता वतवल  अस याने तसेच तापमान वाढ आ ण आ तेत घट संभवत अस याने 
काढणीस तयार असले या आंबा फळांची चौदा आणे (८० ते ८५ ट के) तयार फळांची 



काढणी देठासह झे या या सहा याने पाउसाचा अंदाज घेवून सकाळी लवकर कंवा 
सं याकाळी ४ नंतर 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 फळांचे 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.   

 दनांक २१ ते २३ माच, २०२१ दर यान अंशत: ढगाळ वातावरण राहून तुरळक ठकाणी 
हल या व पा या पाऊसाची श यता वतवल  अस याने वाढ या अव थते असले या आंबा 
फळांवर करपा रोगाचा ादभुाव हो याची श यता असून ादभुावामुळे फळांवर काळे डाग 
पड याची श यता अस याने दनांक २१ ते २३ माच, २०२१ दर यान ढगाळ वातावरण राहून 
पाऊस झा यास तबंधा मक उपाय हणून करपा रोगा या नयं णासाठ  काब डाझीम १२ 
ट के + मॅ कोझेब ६३ ट के या संयु त बुरशीनाशकाची १० ॅम त १० लटर पा यात 
मसळून फवारणी करावी. 

 दनांक २१ ते २३ माच, २०२१ रोजी तुरळक ठकाणी हल या व पा या पाऊसाची श यता 
वतवल  अस याने आंबा फळांचे पाऊसापासून तसेच फळमाशीपासून संर ण कर यासाठ  
आंबा फळांना २५ x २० स.मी. आकारा या कागद / वतमानप ापासून बन वले या पश याचंे 
आवरण घालावे. आवरण घालताना फळा या देठाकडे इजा होणार नाह  याची काळजी यावी. 

 ढगाळ वातावरण राह याची श यता 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. 

 आ तेत घट संभवत अस याने वाटाणा ते सपुार  आकारा या फळां या अव थते 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 वाटाणा आकारापासून ते सुपार  आकाराची 
होईपयत यावे तसेच झाडा या बुं याभोवती आ याम ये गवताच ेआ छादन कराव.े मा  
फळे काढणीस तयार हो या या एक म हना अगोदर झाडास पाणी देणे बंद करावे. 

काजू फळधारणा  बी अव थते असले या काजूवर ढेक या आ ण मावा कडीचा ादभुाव दसून ये याची 
श यता असून कडी कोव या बी आ ण ब डातील रस शोषनू घेतात  मावा कटक अंगातून 
मधासारखा गोड पदाथ बाहेर टाकतात आ ण यावर मुं या आक षत होताना दसून येतात. 
कडीचा ादभुाव दसून येत अस यास 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 लमे नाह त). 

वाल, चवळी शगा 
अव था 

 दनांक २१ ते २३ माच,२०२१ रोजी तुरळक ठकाणी हल या पाऊसाची श यता वतवल  
अस याने प व शगाची काढणी क न शगा सुर त ठकाणी वाळ व यासाठ  ठेवा यात. 

मरची  फळधारणा  दनांक २१ ते २३ माच,२०२१ रोजी तुरळक ठकाणी हल या पाऊसाची श यता वतवल  
अस याने प व मरचीची काढणी क न सुर त ठकाणी ठेवावी. 

वेलवग य 
भाजीपाला   

फळधारणा 
अव था 

 ढगाळ वातावरण संभवत अस याने वेलवग य पकाम ये फळमाशीचा ादभुाव दसनू 
ये याची श यता अस याने फळमाशी या नयं णासाठ  शेताम ये ती एकर  दोन ‘ यु 
युर’ र क सापळे लावावेत. 

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 यापीठाच ेक  कंवा महारा  शासनाचे कृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा. 

 


