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

३१ डसबर, २०२० पासून ते ३ जानेवार , २०२१ दर यान कमान तापमानात ट या ट याने वाढ संभवत 
असून आकाश नर  राह ल. 

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

भुईमुग  वाढ ची 
अव था 

 भूईमूगावर पाने पोखरणा या अळीचा ादभुाव दसून ये याची श यता असून या कडी या 
अ या पानांचा वरचा पापु ा पोख न आतील भाग खातात आ ण नंतर शेजार ल पानां या 
गुंडा या क न यात राहून उपजी वका करते प रणामी पाने वाळतात. कडीचा ादभुाव दसून 
येत अस यास नयं णासाठ  ि वनोलफॉस २५ ट के वाह  २० म.ल . कंवा 
लॅ बडासायहॅलो ीन ५ ट के वाह  ६ म.ल . त १० लटर पा यात मसळून फवारणी 
करावी. 

आबंा  पालवी ते 
मोहोर  
अव था 

 ब गे फुट या या अव थेत असले या आं यावर तुडतु यांचा आ ण भुर  रोगाचा ादभुाव 
हो याची श यता अस यान े क ड व रोगा या नयं णासाठ  लॅ बडासायहॅलो ीन ५ ट के 
वाह  ६ म.ल . + हे झाकोनाझोल ५% वाह  ५ म.ल . कंवा पा यात वरघळणारे ८० 

ट के गंधक २० ॅम त १० लटर पा यात मसळून फवारणी करावी. 
 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.) मोहोर फुल यापूव या अव थेत वर नमूद केलेल  फवारणी घेतल  अस यास 
पु हा फवारणी घेवू नये. 

 शफारशीत दलेल  क टकनाशकाची/बुरशीनाशकाची मा ा ह  मनु यबळाने वापर यात येणा या 
पंपासाठ  आहे. 

 नर  आकाश व बा पीभवनात वाढ संभवत अस याने नवीन लागवड केले या आंबा कलमांना 
प हल  तीन वष पाणी दे याची यव था करावी तसेच जोडा या खाल  बुं यावर येणार  फूट 
वेळोवेळी काढून टाकावी. प ह या वष  आठवडयातून एकदा तर दसु या वष  पंधरा दवसातून 
एकदा व तस या वष  म ह यातून एकदा येक कलमांना ३० लटर पाणी यावे. 

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. 

 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 लबेल लेम नाह त).  

 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. फवारणी घेतल  अस यास पु हा फवारणी घेवू नये. 

 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 करावी. 

 नर  आकाश व बा पीभवनात वाढ संभवत अस याने नवीन लागवड केले या काज ूकलमानंा 
पंधरा दवसा या अंतराने १५ लटर पाणी दे याची यव था करावी तसेच जोडा या खाल  
बुं यावर येणार  फूट वेळोवेळी काढून टाकावी. 

नारळ  फळधारणा  नवीन लागवड केले या नारळ बागेत तीन ते चार वष वयापयत या माडाना ६ ते ७ 
दवसां या अंतराने पाणी दे याची यव था करावी तसेच पूण वाढले या माडांना ज मनी या 
मगदरुा माणे ५ ते १० दवसां या अंतराने पाणी दे याची यव था करावी. आ याम ये 
ओलावा टक व यासाठ  नारळा या शडया पुरा यात आ ण झाव यांच ेआ छादन करावे. 

 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. तसेच माशी गोड चकट 
ाव सोडत अस याने यावर वातावरणातील बुरशीची वाढ होवून पाने काळी पडलेल  

दसतात. 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 पंपान े

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 

सुपार    फळधारणा  सुपार ची काढणी घडाची संपूण फळे नारंगी रंगाची झा यावर काढणी करावी. काढणी केले या 
फळांवर ल साल च ेप टे काढावेत आ ण फळे उ हात ४० ते ४५ दवस वाळवावेत.   

 सुपार या ३ वषावर ल येक झाडास डसबर ते जानेवार  म ह यात १६० ॅम यु रया आ ण 
१२५ ॅम युरेट ऑफ पोटश असा खताचा दसुरा ह ता झाडा या बुं या पासून १ मीटर 
अंतरावर बांगडी प धतीन े चरात देवून चर बुजवून यावा. वर दलेल  खताची मा ा तीन 



वषापे ा कमी वया या लागवडीस देताना प ह या वष  १/३ पट आ ण दसु या वष  २/३ पट 
या माणे दे यात यावी. 

 बा पीभवनात वाढ सभंवत अस याने सुपार  बागेस ६ ते ८ दवसां या अंतराने पाणी दे याची 
यव था करावी. 

मरची  फुलधारणा  मरची पकावर फुल कडे, कोळी व पांढर  माशी ई रसशोषक कडीमुळे  चरुडा मुरडा या 
रोगाचा ादभुाव दसून ये याची श यता असून कडी पानातील रस शोषून घेत याने मरचीची 
पाने सुरकुतून यांची वाढ खुंटते. यासाठ  गोमु  १० ट के आ ण अझाडीरा ट न १०००० 
पी.पी.एम. ३ म.ल . त लटर पा यातून आलटून पालटून सात दवसां या अंतराने फवारणी 
करा यात. 

 मरची पकास ४ ते ५ दवसां या अंतराने नय मत पाणी दे याची यव था करावी. 
 मरची पकाला फुल ेधर या या वेळी न  खताची दसुर  मा ा ३ ॅम यु रया ती रोप या 

माणे खताची मा ा यावी. 
हळद  कंद अव था   हळद च े ग डे प के झा यावर हळद ची पाने पवळी पडून सुकू लागतात. हळद काढणी 

अगोदर ज मनी या मगदरुानुसार १५ दवस ते १ म हना पकास पाणी देणे बंद करावे.  
कोबी  वाढ ची 

अव था  
 कोबी लागवडीनंतर २० ते २५ दवसांनी खुरपणी क न रोपानंा मातीची भर यावी. तसेच न  
खताची दसुर  मा ा एकर  ३५ कलो यु रया दे यात यावी.  

 कोबी पकास आवश यतेनुसार पाणी दे याची यव था करावी. 
क लगंड  वाढ ची 

अव था 
 क लगंड पकास ४ ते ५ 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 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. 
 


