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हवामान सारांश /इशारा 
हवामान अंदाज  ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार ठाणे  िज यात पुढ ल पाच 

दवस हवामान कोरडे राहून दनांक २४ ते २६ फे ुवार  २०२१ दर यान कमाल व कमान तापमानात वाढ 
संभवत असून दनांक २६ फे ुवार , २०२१ नंतर तापमानात  १ ते २ अं.स. इतक  घट संभवते तसेच आकाश 
नर  राह ल. 

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

अव था 
 तापमानात वाढ 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 अंतराने ३ ते ४ पा या या पा या दया यात. 

 आंबा फळांच ेउ प न वाढ व यासाठ  आ ण त सुधार यासाठ  १ ट के पोटॅ शयम नाय ेटची 
(१० ॅम त लटर पाणी) फळे वाटाणा, गोट  व अंडाकृती अव थते असताना अशा एकूण 
तीन फवार या करा यात. 

 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. 

 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 फवारणीनतंर 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 फुल कड आ ण ढेक याचा ा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 वेळेस 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. 

 काजूवर ब ड आ ण बी पोखरणा या अळी या ादभुाव दसून ये याची श यता असून ादभुाव 
दसून येत अस यास अळी या नयं णासाठ  ोफेनोफोस १५ म.ल . त १० लटर पा यात 
मसळून फवारणी करावी. 

नारळ  फळधारणा   नवीन लागवड केले या नारळ बागेत तीन ते चार वष वयापयत या माडाना ५ ते ६ 
दवसां या अंतराने पाणी दे याची यव था करावी तसेच पूण वाढले या माडांना ज मनी या 
मगदरुा माणे ७ ते ८ दवसां या अंतराने पाणी दे याची यव था करावी. आ याम ये ओलावा 
टक व यासाठ  नारळा या शडया पुरा यात आ ण झाव यांचे आ छादन कराव.े 

चकू  फुलोरा ते 
फळधारणा 
अव था 

 आ तेत घट संभवत अस यान े चकू बागेस ५ ते ६ दवसां या अंतराने पाणी दे याची 
यव था करावी. 

वेलवग य 
भाजीपाला/ 
क लगंड   

फुलोरा ते 
फळधारणा 
अव था 

 क लगंड आ ण इतर वेलवग य पकाम ये फळमाशीचा ादभुाव दसून ये याची श यता 
अस याने फळमाशी या नयं णासाठ  पकाम ये फुल ेये यास सु वात झा यापासून शेताम ये 
ती एकर  दोन ‘ यु युर’ र क सापळे लावावेत. 

 वेलवग य पकांना ५ ते ६ दवसां या अंतराने नय मत पाणी दे याची यव था करावी. 
वांगी  वाढ ची 

अव था 
 वांगी पकात गरजेनुसार बेणणी क न न  खताची दसुर  मा ा ४ ॅम यु रया ती रोप 
पुनलागवडीनंतर एका म ह यांनी दे यात यावी. 

 वांगी पकाला ५ ते ६ दवसां या अंतराने नय मत पाणी दे याची यव था करावी. 
भडी  वाढ ची 

अव था  
 उ हाळी भडी पकावर तुडतुडे व मावा रसशोषक कडींचा ादभुाव दसून ये याची श यता 
अस याने रसशोषक कडीं या यव थापनासाठ  पकाम ये पवळे चकट कागदाच े सापळे 
लावावेत. ादभुाव दसून येत अस यास नयं णासाठ  डायमेथोएट ३० ट के वाह  १५ 
म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 

 भडी पकाला ५ ते ६ दवसां या अंतराने नय मत पाणी दे याची यव था करावी. 
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. 

 


