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   मागील हवामान आठवडा सारांश 
( दनांक १८/०७/२०२० ते २४/०७/२०२०)   हवामानाच ेघटक 
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शातं प. शातं शातं शातं - - वा याची दशा द. द. आ.द. नै. नै. 

हवामान सारांश/ ईशारा   
ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अदंाजानुसार ठाणे िज यात दनांक २५ त े२९ जलु,ै २०२० दर यान बहुतेक ठकाणी हल या त े 

म यम व पा या पाऊसाची श यता आहे. 
ईशारा:  िज यातील तुरळक ठकाणी दनांक २४ त े२५ जलु,ै २०२० दर यान जोरदार पाऊस पड याची श यता आहे. 

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

-  भाजीपाला लागवड े ात गरजेनुसार बेणणी करावी. 

खर प भात  वाढ ची 
अव था  

 पुढ ल पाच दवस हल या त ेम यम पाऊसाची श यता ल ात भात खाचरात पा याची पातळी २.५ त े५.० स.मी. पयत 
नयं त करावी. 

 हल या ते म यम व पा या पाऊसाची श यता ल ात घेता भात पुनलागवडीची कामे पणू क न यावीत.  
 भात खाचरातील बांध तणमु त ठेवावते जणेेक न कडीं या खा य वन पतीचा समूळ नायनाट के याने भात पकावर 

कडींचा ादभुावावर आळा घाल यास मदत होईल. 
 पाणथळ भागातील भात पकावर खाचरात पाणी साठून रा ह यामुळे नळे भुंगेरेचा ादभुाव हो याची श यता अस याने 

पकाच े कडी या ादभुावाकडे सात याने नर ण करावे. नळे भुगंेरे कडीची अळी आ ण ौढ अव था या दो ह  हा नकारक 
आहेत. ौढ भुंगेरे पाना या वर या पृ ठभागावर ल ह रत य खातात व अ या पानाची सुरळी क न आतील हर तभाग 
खातात प रणामी पानांवर पांढरे प टे दसून येतात. या कडीचा ादभुाव फुट या या अव थेत व भात पसव यापुव  दसून 
येतो. नळे भुगंेरेचा ादभुाव दसून येत अस यास नयं णासाठ  ि वनोलफॉस २५ ट के वाह  २० म.ल . कंवा 
ायझोफॉस ४० ट के वाह  १२.५ म.ल . कंवा लॅ बडा सायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ५ म.ल . त १० लटर पा यातून 

फवाराव.े 
 पाऊसाची उघडझाप आ ण ढगाळ वातावरणामुळे पुनलागवड क न १० ते १५ दवस झाले या भात पकावर खोड कडीचा 

ादभुाव दसून ये याची श यता अस याने पकाच े नर ण करावे. एक चौरस मीटर े ात कडीचा एक अंडीपुंज आढळून 
आ यास कडी या नयं णासाठ  कारटॅप हाय ो लोराईड ४ ट के दाणेदार ७.५ क. ॅ. कंवा लोरॅन ोनील पोल ०.४ ट के 
दाणेदार ४ क. ॅ. कंवा फ ोनील ०.३ ट के दाणेदार ८.३ क. ॅ. त एकर या माणात ज मनीत पूरेसा ओलावा असताना 
दे यात यावा. पाणथळ भागाम ये पा याचा नचरा क न बांध बांधनू घेवून दाणेदार क टकनाशकांचा वापर करावा. कडीं या 
नयं णासाठ  शेताम ये २०-२५ मीटर अंतरावर एक अस े८ गंध सापळे त एकर  लावावेत. 

आंबा  वाढ ची 
अव था 

 हापूस आं याम ये वषाआड फळे धर याचा गुणधम १० वषानंतर कषाने दसून येतो. यासाठ  पणू वाढले या (१० वषावर ल) 
हापूस आं याला दरवष  नय मत फळे धर यासाठ  झाडा या व ताराचा पूव-पि चम व द ण-उ र यास मोजून याची 
सरासर  काढून व तारा या त मीटर यासास ३ म.ल . या माणात क टारची (पॅ लो यु ाझोल) मा ा पाऊसाची ती ता 
कमी असताना यावी. पॅ लो यु ाझोलची आव यक मा ा ३ ते ५ लटर पा यात मसळून झाडा या बुं याभोवती व तारा या 
न या अंतरावर १० ते १२ स.मी. खोल असे सम अतंरावर २५ ते ३० ख डे मा न सम माणात ओताव,े नंतर ख ड े
मातीने बुजवून टाकावे. पॅ लो यु ाझोल दे यापूव  झाडाभोवती असललेे तण काढून टाकावे.  

वेलवग य 
भाजीपाला  

फुलोरा 
अव था 

 वेलवग य भाजीपाला पकाम ये फुले ये यास सु वात झाल  अस यास फळमाशी या नयं णासाठ  ‘ मथाईल युजेनोल’ कंवा 
‘ यु-लुअर’ र क सापळे भाजीपाला े ाम ये ज मनीपासून १ ते २ फूट उंचीवर २५ गुठें े ामागे एक या माणात 
लावावेत. 



 काकडी, पडवळ, दधुीभोपळा, तांबडा भोपळा, दोडका, कारल  इ. वेलवग य पकांवर ढगाळ वातावरणामुळे भुर  रोगाचा 
ादभुाव दसून ये याची श यता आहे. रोगामुळे पानांवर दो ह  बाजूनी पांढ या भुकट या व पातील बुरशीची वाढ दसून 

येते. रोगाचा ादभुाव दसून आ यास नयं णासाठ  काब डेझीम ५ ॅम कंवा झायनेब २० ॅम त १० लटर पा यात 
मसळून पाऊसाची ती ता कमी असताना फवारणी करावी.  

टप: पाऊसाची ती ता कमी असताना खत े यावीत तसेच क टकनाशका या व बुरशीनाशका या फवार या करा यात. पाऊसात ावण पानांवर चकटून राह यासाठ  
फवारणी या ावणात ि टकर मसळून फवारणी करावी.  

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  शासनाच ेकृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा 
 


