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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 हवामान 

कोरडे राहून दनांक २८ ते ३० जानेवार , २०२१ दर यान कमाल आ ण कमान तापमानात मश: वाढ 
संभवते. 

हवामान अंदाजावर आधा रत कृ ष स ला 
पक अव था कृ ष स ला 
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 अंतराने ३ ते ४ पा या या पा या दया यात तसेच झाडा या बुं याभोवती 
गवताच ेआ छादन करावे. 

 फळे गोट  ते अंडाकृती आकारचे 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 फळाचे अ धक उ पादन मळ यासाठ  ५५ ट के ती तेचे 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.)  

 आंबा 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) 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. 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 काजू पकावर ढेक या व फुल कडींचा ादभुाव दसून ये याची 
श यता अस याने कडीं या नयं णासाठ  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 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 
करावे आ ण ादभुाव दसून आ यास उपाय योजना करा यात. 

नारळ  फळधारणा  नारळावर ग या भुं याचा ादभुाव श याम ये येणा या नवीन क बावर दसून येतो. अशा 
कड त माडां या श याजवळ छ े पडलेल  दसतात व नवीन येणार  पाने कोणी 
काप यासारखी दसतात. या भुं याची पैदास ह  शेणखता या ख यात होत अस याने 
बागेजवळ शेणखताचे ख डे अस यास अशा ख यात दर दोन म ह यांनी १.५ ट का 
लोरोपायर फॉसची भुकट  मसळावी (सदर क टकनाशकास लेबल लेम नाह .). तसेच उप व 

झाले या माडां या नवीन सुईतून तारे या हुकाने भुंगे बाहेर काढून न ट करावेत आ ण सुईत 



सुमारे २५ ॅम १.५ ट का लोरोपायर फॉसची भुकट  आ ण बार क वाळू यांचे १ : १ या 
माणात केलेले म ण भरावे. नारळ बागेतील सुकले या झाव या, पालापाचोळा, गवत काढून 

बागेत व छता ठेवावी जेणेक न नारळावर ल गडाभुंगा या कडी या नयं ण हो यास मदत 
होईल. कडी या सव णासाठ  बागेत गडा भुं याचा गंध सापळा लावावा. 

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 अंतराने दोन फवार या करा यात. तसेच शेताम ये प ी थांबे 
उभारावे. 

चवळी  फुलोरा ते 
शगा अव था 

 चवळी या पानांवर भुर  रोगा या ादभुावामुळे पांढ या भकुट या व पातील बुरशीची वाढ 
दसून येत अस यास नयं णासाठ  काब डाझीम २ ॅम त लटर पाणी या माणात ावण 
तयार क न फवारणी करावी.  

भुईमुग  वाढ ची 
अव था ते 
फुलोरा  

 भुईमुग पकाम ये मावा कटकाचा ादभुाव दसून ये याची श यता असून क टक कोव या 
श यावर पाना या खाल या भागातील रस शोषून घेते यामुळे झाडाची वाढ खुंटते तसेच 
क टकाने बाहेर टाकले या मधासार या चकट ावणामुळे पानावर का या बुरशीची वाढ दसून 
येते. मावाचा ादभुाव आढळून आ यास नयं णासाठ  वाह  डायमेथोएट ३० ट के १२ म. 
ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 

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.   

वेलवग य 
भाजीपाला  

फुलोरा ते 
फळधारणा 
अव था 

 वेलवग य भाजीपाला पकांम ये केवडा रोगाचा ादभुावामुळे पानांवर पवळसर तप कर  रंगाचे 
ठपके दसून येत अस यास नयं णासाठ  रोग त पाने काढून न ट करावीत व मॅ कोझेब 
कंवा झायनेब २.५ ॅम त लटर पाणी या माणात १० ते १५ दवसां या अंतराने फवारणी 
करावी. 

 वेलवग य पकाम ये फळमाशीचा ादभुाव दसून ये याची श यता अस याने फळमाशी या 
नयं णासाठ  पकाम ये फुले ये यास सु वात झा यापासून  शेताम ये ती एकर  दोन ‘ यु 
युर’ र क सापळे लावावेत. वेळोवेळी कड त फळे गोळा क न न ट करावीत. 

क लगंड  फुलोरा ते 
फळधारणा 
अव था 

 क लगंड पकाम ये नाग अळी या ादभुाव दसून ये याची श यता असून अळी पाना या 
आत श न आतील भाग खाते यामुळे पानावर नागमोडी रेषा दसून येतात. ादभुाव दसून 
येत अस यास नयं णासाठ  ४ ट के नबोळी अक कंवा कडू नबंयु त क टकनाशक 
अझाडीरे ट न (१० हजार पीपीएम) २० म.ल . कंवा       ोफेनोफोस ५० ट के वाह  २० 
म.ल . कंवा लॅ बडा सायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ६ म.ल . त १० लटर पा यात 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  शासनाचे कृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा. 
 


