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हवामान सारांश /ईशारा 
हवामान अंदाज  ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार र ना गर  िज यात दनांक 

२३ ते २७ जानेवार , २०२१ दर यान हवामान कोरडे राहून कमान तापमानात घट संभवत ेतसचे दनांक २५ 
ते २७ जानेवार , २०२१ दर यान आकाश ढगाळ राह ल. 

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

सामा य स ला -  कमान तापमानात घट संभवत अस याने रा ी या वेळेस उ णतेसाठ   क ब यां या शेड म ये 
गरजेनुसार वजेचे ब ब लावावेत तसेच थडंीपासून संर णाक रता भतंी या जा यांना 
गोणपाटाच ेपडदे लावावेत.   

वशेष स ला  -  आं याच ेउ प न वाढ व यासाठ  व फळांची त सुधार यासाठ  १ ट के पोटॅ शयम नाय ेटची 
फळे वाटाणा, गोट  व अंडाकृती अव थते असताना अशा एकूण तीन फवार या करा यात. 

आंबा  मोहोर ते 
फळधारणा  
अव था 

 आं याच ेउ प न वाढ व यासाठ  व फळांची त सुधार यासाठ  १ ट के पोटॅ शयम नाय ेटची 
फळे वाटाणा, गोट  व अंडाकृती अव थते असताना अशा एकूण तीन फवार या करा यात. 

 आ तेत घट संभवत अस याने फळधारणा झाले या आंबा बागेम ये, फळगळ कमी 
कर यासाठ , पा या या उपल धतेनुसार १५० ते २०० लटर पाणी ती झाडास या माणात 
१५ दवसां या अंतरान े ३ ते ४ पा या या पा या दया यात तसेच झाडा या बुं याभोवती 
गवताच ेआ छादन करावे. 

 फळे गोट  ते अंडाकृती आकारच े असताना डॉ.बा.सा.क .कृ. व यापीठाने दले या शफारशी 
नुसार फळगळ कमी कर यासाठ , फळाचा आकार व वजन वाढून डाग वरह त फळांसाठ , 



फळामधील सा याच े माण कमी कर यासाठ  आ ण फळमाशीपासून संर ण कर यासाठ  २५ 
x २० स.मी. आकाराची कागद  पशवी लावावी. 

 हापूस आंबा फळाच ेअ धक उ पादन मळ यासाठ  ५५ ट के ती तेच ेगोमू , फळे वाटा याचा 
आकाराची अस यापासून पुढे आठव या या अंतराने उपल धतेनुसार ३ ते ६ वेळा फवारावे. 

 फळधारणा झाले या आं या या झाडावर ल जून फां यावर तसेच फळे धरले या फां यावर 
पु हा नवीन मोहोर आ यामुळे अ नाच े वहन नवीन मोहोराकडे होवून जु या मोहोराला 
असलेल  वाटाणा/ गोट  आकाराची फळे गळून पडतात. यासाठ  िज े लक अॅ सड ५० 
पी.पी.एम.ची १ ॅम त २० लटर पा यात मसळून फवारणी थम पूण मोहोर उमललेला 
असताना व नंतर पु हा मोहर या आकाराची फळे झा यावर संपूण झाडावर करावी. यामुळे 
नवीन मोहोर ये याची या थांबते. िज े लक अॅ सडची पावडर पा यात अ व ा य अस याने 
थमत: ती थो या अ कोहोलम ये वरघळून नंतर पा यात मसळावी.   

 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.)  

 आबंा फळधारणा होवून वाटाणा आकारा या अव थते असताना फळांवर तुडतु याचा, 
फुल कडीचा 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) थायमथेा 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. सदर फवारणीत फळगळ कमी कर यासाठ  २ ट के यु रया (२० ॅम यु रया/ लटर 
पा यातून) फवारावे. यासाठ  थम यु रया पा यात पूणपणे वरघळून यावा व नंतर यात 
क टकनाशक टाकावे. 

 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  

 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 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. 

 ट प: ढेक या कड सकाळी आ ण सं याकाळ या वळेेस 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. 

 काज ू बयांच े उ पादन व बयांच ेआकारमान वाढ व यासाठ  त झाड ता या कंवा आठ 



दवसापयत साठ वले या २५ ट के गोमु ा या ५ लटर ावणाची फवारणी आ ण २५ ट के 
गोमु ा या १० लटर ावणाची झाडा या बुं याम ये िजरवणी पालवी आ यापासुन एका 
म ह या या अंतरान ेअशा एकूण चार फवारणी करा यात. 

नारळ  फळधारणा  नारळावर गोज च ाकार पांढर  माशीचा ादभुाव दसून ये याची श यता असून या कडीची 
प ले आ ण ौढ पानां या खाल ल बाजूस राहून रस शोषण करतात आ ण पानांवर गोज 
च ाकार पांढर  माशीच ेमेणचट तंतू दसून येतात. तसेच माशी पानांवर गोड चकट ाव 
सोडत अस याने यावर वातावरणातील का या बुरशीची वाढ दसून येते. या कडी या 
यव थापनासाठ  माडावर ५० म.ल . कडू लबं तेल (०.५ ट के वाह ) ती १० लटर पाणी 
या माणे १५ दवसां या अंतराने तीन फवार या ेशर पपंाने करा यात.तसेच पानांवर 
वाढले या का या बुरशी या नयं णासाठ  टाच या १ ट के ती ते या (१० ॅम कंवा १० 
म.ल . त लटर पाणी) ावणाची फवारणी करावी. 

मधुमका   वाढ ची 
अव था    

 मधुम यावर ल कर  अळीचा (फॉल आम वम) ादभुाव दसून ये याची श यता असून 
कडी या थमाव थतेील अ या या पान ेकुरतडतात तसेच पुढ ल अव थतेील अ या पाना या 
प यात राहून पान ेखातात. प रणामी पण पूण उघड यावर यात छ े दसून येतात. एका 
रोपाम ये १ ते २ अ या असून शकतात. अळीची व ठा पाना या प याम ये दसून येते. 
कडी या नयं णासाठ  लोरान ा नल ोल १८.५ ट के वाह  ४ म.ल . कटकनाशकाची त 
१० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. फवारणीच े ावण प याम ये पडेल असे पहाव.े 

 ट प : रासाय नक कटकनाशकाचा वापर जनावरांच ेखा य हणून असले या म यावर क न 
नये तसेच रासाय नक कटकनाशकाचा म या या फुलोरा अव थते आ ण कणस ेधर या या 
अव थते क  नये. 

वाल  फुलोरा ते 
शगा अव था  

 वाल पकाम ये शगा पोखरणार  अळी व घाटे अळीचा ादभुाव दसून ये याची श यता असून 
कडीचा ादभुाव सु वातीला कोव या क यावर दसून येतो व नंतर शगाम ये श न 
कोव या दा यांवर उपजी वका करते. कडींचा ादभुाव दसून आ यास नयं णासाठ  
कड त शगा काढून न ट करा यात व ५ ट के नबोळी अक कंवा ि वनोलफॉस २५ ट के 
वाह  २० म. ल . कंवा डायमेथोएट ३० ट के वाह  २० म. ल . त १० लटर पा यात 
मसळून १५ दवसां या अंतरान े दोन फवार या करा यात. तसेच शेताम ये प ी थांब े
उभाराव.े 

 वाल पक फुलो यात ये याची व दाणे भर याची अव था ओला यासाठ  अ त सवदनशील 
अस याने वाल पकास फुलो या ये या या व दाण े भर या या  अव थेत पाणी दे याची 
यव था करावी. 

भुईमुग  वाढ ची 
अव था ते 
फुलोरा  

 भुईमुग पकाम ये लागवडीनंतर ३०-३५ दवसांनी गरजेनु प खरुपणी क न नंतर पकाला 
वि तक अवजारा या सहा याने मातीची भर यावी. यानंतर १५  दवसांनी भर दले या 

भुईमुगा या पकाव न रकामे पपं फरवावे जेणेक न ज मनीत घुसणा या आ यांची आ ण 
प रणामत: शगाची सं या वाढ यास मदत होईल. 

 भुईमुग पकाला १० ते १२ दवसां या अंतराने पाणी दे याची यव था करावी. 
वांगी  फुलोरा ते 

फळधारणा  
 वांगी पकावर शडा व फळे पोखरणा या अळीचा ादभुाव दसून ये याची श यता अस याने 

ादभुाव दसून आ यास नयं णासाठ  कड त शडे व फळे जमा क न न ट करावीत व 
फेन हलरेट १० म.ल . कंवा डे टामे ीन २.८ ट के वाह  १० म.ल . त १० लटर 
पा यात मसळून पाउसाचा अंदाज घेवून फवारणी करावी. 

 वांगी पकास न  खताची तसर  मा ा ४ ॅम यु रया ती रोप पुनलागवडीनंतर दोन 
म ह यांनी दे यात यावी. 

मरची  फुलोरा ते 
फळधारणा 

 मरची पकाला फळधारणे या वेळी न  खताची तसर  मा ा ३ ॅम यु रया ती रोप या 
माणे खताची मा ा दे यात यावी. 

कोबी  वाढ ची 
अव था  

 कोबी पका या लागवडीनंतर ४० दवसांनी रोपांवर १ ट के यु रयाची दसुर  फवारणी करावी. 
 कोबी पकाम ये मावा, ग डा पोखरणा या अ या, लाल कोळी कडीचा ादभुाव दसून 



ये याची श यता अस याने नयं णासाठ  ग डे धर याबरोबर मॅलेथीऑन ५० ट के वाह  १० 
म.ल . त १० लटर पा यात मसळून १० ते १२ दवसां या अंतराने दोन फवार या 
करा यात.   

कुकुटपालन  -  कमान तापमानात घट संभवत अस याने रा ी या वेळेस उ णतेसाठ   क ब यां या शेड म ये 
गरजेनुसार वजेचे ब ब लावावेत तसेच थडंीपासून संर णाक रता भतंी या जा यांना 
गोणपाटाच ेपडदे लावावेत.     

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. 
 


