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हवामान आधाररत कृषि सल्ला 
 

हवामान 
पूवाानुमान 

प्रािेलशक हवामान षवभाग मुंबई, द्वारे िेण्यात आलेल्या अिंािानुसार हिनांक २२ व २३ िानेवारी,२०२२ रोिी 
पालघर जिल््यात तुरळक हठकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. व २४ ते २६ िानेवारी 
िरम्यान उघडीप राहण्याची शक्यता आहे, आणण पुढील िोन हिवस आकाश ढगाळ राहील. त्यानंतर २४ ते २६  
िानेवारी िरम्यान उघडीप राहण्याची शक्यता वतावण्यात आली आहे.  
तसेच पुढील पाच हिवस कमाल व ककमान तापमानात घट होवून कमाल तापमान २५ ते २७ अंश सेजल्सअस 
आणण ककमान तापमान १४ ते १८ अंश सेजल्सअस राहण्याची शक्यता आहे.  
षवस्ताररत शे्रणी अंिािानुसार हिनांक २६ िानेवारी ते १ फेब्रुवारी २०२२ िरम्यान कोंकण षवभागात कमाल 
तापमान व ककमान तापमान सरासरी एवढाच राहण्याची शक्यता वतावण्यात आली आहे . 

सामान्य  
सल्ला 

हिनांक २२ व २३ िानेवारी रोिी पालघर जिल््यात तुरळक हठकाणी हलक्या स्वरूपात पावसाची शक्यता 
असल्याने पररपक्व झालेली फळे व भािीपाला काढून घ्यावे. 

संिेश हिनांक २२ व २३ िानेवारी रोिी पालघर जिल््यात तुरळक हठकाणी हलक्या स्वरूपात पावसाची शक्यता 
असल्याने फवारणी व आंतर मशागतीची कामे वातावरण कोरडे असताना करून घ्यावीत.   

 
पीक अवस्था कृषि सल्ला 
भात रोप 

अवस्था  
 रब्बी उन्हाळी भातामध्ये पहहल्या ३० हिवसाांपयतं पाण्याची पातळी २.५ ते ५ सें.मी. पयतं नियांत्रित 
करावी. 
 



हरभरा  फूलोरा ते 
घाटे भरणे  
अवस्था  

 हरभरा पपकावर घाटे आळीचा प्रािभुााव होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे या पपकावरील घाटे अळीचा 
प्रािभुााव टाळण्यासाठी प्रनत हेक्टर ५-१० कामगांध सापळे आणि पक्षी थाांबे लावावेत, तसेच जर 
जास्त प्रािभुााव हिसूि आल्यास घाटे आळीच्या नियांििासाठी ५ % निांबोळी अका  ककां वा 
आझाडीरेकटीि ३०० पीपीएम  ५ ममली प्रनत मलटर पाण्यात ममसळूि वातावरि कोरडे असतािा 
फवारिी करावी. 

आंबा  फुलोरा ते 
फळधारणा  

 आांब्यावर सध्या भुरी व करपा रोगाचा प्रािभुााव होण्याची शक्यता असल्यािे या रोगाच्या 
नियांििासाठी लॅम्बडासायहॅलोथ्रीि ५ टक्के प्रवाही ६ मम.ली हेक्झाकोिाझोल ५% प्रवाही ५ मम.ली. 
ककां वा पाण्यात पवरघळिारे ८० टक्के गांधक २० गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्यात ममसळूि फवारिी 
करावी. त्याबरोबर ढगाळ व पावसाचे वातावरिामुळे करपा रोगाच्या नियांििासाठी काबािडयाणझयम 
१२% मनॅ्कोंझेब ६३ % १० गॅ्रम प्रनत १० लीटर पाण्यात ममसळूि फवारिी करावी.  

 मोहोर फुलत असतािा ते फळधारिा होईपयतं परागीकरिसाठी आवश्यक असिाऱ्या मध माश्याांिा 
हानिकारक अश्या रासायनिक ककटक िाशकाांची फवारिी करिे टाळावे.  

 पालवी/मोहोर अवस्थेतील आांब्यावर तुडतुडयाांचा प्रािभुााव वाढण्याची शक्यता असिू, तुडतुडे 
मोहोरातील, कोवळ्या फळातील रस शोषूि घेतल्यामुळे मोहोराची गळ होत े यासोबतच तुडतुडे 
मधासारखा चचकट पिाथा शरीरावाटे बाहेर टाकतात आणि तो पािाांवर पडल्यामुळे त्यावर काळी 
बुरशी वाढते. तुडतुडयाांिी आचथाक िुकसािीची पातळी (पालवी/मोहोर अवस्था ->५ तुडतुडे प्रती 
पालवी/मोहोर) ओलाांडली असल्यास कीटकिाशकाची फवारिी करण्यात यावी यासाठी बोंग े
फुटण्याच्या अवस्थेत लॅम्बडासायहॅलोथ्रीि ५ टक्के प्रवाही ६ मम.ली. प्रती १० मलटर पािी, मोहोर 
फुलण्यापूवीच्या अवस्थेत इममडाक्लोप्रीड १७.८ टक्के प्रवाही ३ मम.ली. ककां वा ब्युफ्रोफेझीि २५ टक्के 
प्रवाही २० मम.ली. प्रनत १० मलटर पाण्यात ममसळूि फवारिी करावी आणि मोहोर फुलल्यािांतर 
किी अवस्थेत असतािा थायोमेथोक्झाम २५ टक्के िािेिार १ गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्यात 
ममसळूि वातावरि कोरडे असतािा फवारिी करावी. 

 सध्या आांब्याची फळे वाटाण्याच्या, सुपारीच्या व अांडाकृती आकाराची असतािा फळगळ होत  
असेल तर १ टक्का पोट्याशीयम िायटे्रट ( १०० लीटर पाण्यामध्ये १ ककलो ) व अधाा टक्का सूक्ष्म 
अन्ि द्रवयाांच्या तीि फवारण्या करावयात.  

 फळधारिा झाल्यािांतर ज्या हठकािी पाण्याची सोय असेल अश्या बागेमध्ये १५ हिवसाच्या अांतरािे 
तीि ते चार वेळा पािी द्यावे.    

चचकू  फळधारणा   चचकू फळातील बी पोखरिाऱ्या अळीच्या नियांििासाठी चचकू बागेतील ककडग्रस्त तसेच गळलेली 
सवा फळे व पाला पाचोळा गोळाकरूि जाळूि िष्ट करावा. तसेच ५० टक्के प्रवाही प्रोफेिोफोस १५ 
मम. ली. २.८ टक्के प्रवाही डेल्टामेथ्रीि १० मम. ली. प्रनत १० मलटर पाण्यात ममसळूि फवारिी 
करावी. 

 चचकूच्या १ वषााच्या प्रती कलमास ५ ककलो शेिखत, १५० गॅ्रम युररया, ४५० गॅ्रम मसांगल सुपर 
फोस्फेट आणि १५० गॅ्रम म्युरेट ऑफ पोटश खताचा िसुरा हप्ता कलमाच्या पवस्ताराच्या थोडीशी 
आत बाांगडी पद्धतीिे चरात िेवूि चर बुजवूि घ्यावा. पहहल्या वषी हिलेल्या खताच्या मािेच्या 
िसुऱ्या वषी िपु्पट, नतसऱ्या वषी नतप्पट या प्रमािे वाढवूि २० वषाा पयंत २० पट खताचा हप्ता 
द्यावा. २० वषाािांतर प्रती कलमास १०० ककलो शेिखत, ३ ककलो युररया, ९ ककलो मसांगल सुपर 
फोस्फेट आणि ३ ककलो म्युरेट ऑफ पोटश खताचा िसुरा हप्ता िेण्यात यावा.  

कािू  फुलोरा ते 
फळधारणा 
अवस्था 

 काजू पपकावर सध्या ढेकण्या व फुलककडीचा प्रािभुााव होण्याची शक्यता आहे. मोहोराचे ढेकण्या व 
फुलककडीपासूि सांरक्षि करण्यासाठी मोहोर फुटण्याच्या वेळी प्रोफेिोफॉस ५० टक्के प्रवाही १० 
मम.ली. प्रनत १० मलटर पाण्यात ममसळूि फवारिी करावी. तसेच फलधारिेच्या अवस्थेत 
लॅम्बडासायहॅलोथ्रीि ५ टक्के प्रवाही ६ मम.ली. प्रती १० मलटर पािी ममसळूि फवारिी करावी. 
(सिर ककटकिाशके लेबल क्लमे िाहीत ) 

  
 



लमरची  फुलोरा ते 
फळधारणा 
अवस्था  

 ढगाळ वातावरि असल्यािे ममरची पपकावर भुरी रोग येण्याची शक्यता आहे. भुरी रोगाच्या 
नियांििासाठी पाण्यात पवरघळिारे गांधक २ गॅ्रम प्रनत मलटर पाण्यातूि फवारिी करावी. तसेच 
फुलककडे, कोळी व पाांढरी माशी या रस शोषक ककडीमुळे चुरडा मुरडा / बोकडया रोगाचा प्रािभुााव 
होवू शकतो. या ककडी पािातील रस शोषूि घेतात त्यामुळे पािे सुरकुततात व पािाांची वाढ खुांटते. 
या ककडीच्या नियांििासाठी आझाडीरेकटीि १०००० पीपीएम  ३  ममली ककां वा डायममथोएट ३० टक्के 
प्रवाही १ मम ली.  प्रनत मलटर पाण्यात ममसळूि फवारिी करावी. ककां वा अॅसीटामाप्रीड २० % एस. 
पी. ५ गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्यात ममसळूि फवारिी करावी. तसेच निळ्या रांगाचे चचकट सापळे 
एकरी २०- २५ या प्रमािात लावावेत.  

 वाांगी फुलोरा अवस्थेत असतील तर शेंडा व फळे पोखरिाऱ्या आळीचा प्रािभुााव हिसूि येवू शकतो 
त्यासाठी प्रनत एकर आठ या प्रमािात ल्युमसलूर काम गांध सापळे लावावेत.  तसेच वाांगी 
पपकामध्ये जजवािूजन्य व बुरमशजन्य मर रोगाचा प्रािभुााव हिसूि येण्याची शक्यता आहे त्यामुळे 
जजवािूजन्य मर होत असेल तर प्रािमुभात झाडे उपटूि िष्ट करावीत व बुरशीजन्य मर रोगाचा 
प्रािभुााव हिसूि आल्यास ट्रायकोडमाा जैपवक बुरशीिाशकाची ५ गॅ्रम प्रनत लीटर पाण्यात ममसळूि 
झाडाांच्या बुांध्या भोवती आळविी करावी.  

 

 

 

वेलवगीय 
भािीपाला 

फुलोरा 
फळधारणा  
अवस्था   

 ढगाळ वातावरिामुळे वेलवगीय भाजीपाला पपकाांवर केवडा व भुरी रोगाचा प्रािभुााव हिसूि येवू 
शकतो, केवडा रोगाच्या नियांििासाठी काबािडयाणझयम १० गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्यात फवारिी 
करावी. भुरी रोगाचा प्रािभुााव हिसूि आल्यास या रोगाच्या नियांििासाठी ५ मम.ली हेक्झाकोिाझोल 
१० मलटर पाण्यात ममसळूि फवारिी करावी.  

 वेलवर्गीय भाजीपाला पपकामध्ये फळमाशीच्या नियंत्रणास 'ममथाईल युजेिोल' ककंवा 'क्यु-लुअर रक्षक 
सापळे जममिीपासूि १ ते २ फूट उंचीवर प्रनत हेक्टरी ४ लावावेत. 

 ककटकनाशकांची फवारणी सकाळी ककंवा संध्याकाळच्या वेळेला करावी. 
 पीक फुलोऱ् यात असताना रासायननक ककटकनाशकांची फवारणी करू नये. 
 ककटकनाशकांची फवारणी करताना संरक्षक साधंनाचा वापर करावा. 

सिर कृषि सल्लापत्रत्रका गोखले एज्यकेशन सोसायटीचे कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहल येथील तज्ञ सलमतीच्या लशफारशीनुसार 
तयार करून प्रसाररत करण्यात आली आहे. 

ई-मेल:kvkkosbad439@gmail.com                                                        संपका :८५५२८८२७१२ 
 
 स्त्रोत  

१) हवामान पूवाानुमान : प्रािेलशक हवामान कें द्र, मंुबई  

२) मागील हवामान    : कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहल पालघर 

हठकाण: कृषि षवज्ञान कें द्र, कोसबाड हहल पालघर 

                                                                                                             स्वाक्षररत 
                                                     प्रमुख अन्वेिक, 

                                                    ग्रामीण कृषि मौसम सेवा – जिल्हा कृषि हवामान कें द्र 
                                                    कृषि षवज्ञान कें द्र कोसबाड हहल,पालघर 

 


