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हवामान सारांश /इशारा 
हवामान 
अंदाज  

ादे शक हवामान क , मुंबई यांचकेडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार ठाणे िज याम ये द. २२ ते २३  
जानेवार , २०२२ दर यान आकाश ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हल या व पा या पाऊसाची श यता वत व यात 
आल  असून दनांक कमाल आ ण कमान तापमानात मश: घट हो याची श यता आहे. 

व ता रत 
ेणी अंदाज  

व ता रत ेणी अंदाजानुसार (ईआरएफएस) कोकण वभागात दनांक २६ जानेवार  ते १ फे ुवार  २०२२ दर यान 
हवामान कोरडे राहून कमाल आ ण कमान तापमान हे सरासर  इतके राह याची श यता आहे. 

हवामान अंदाजावर आधार त कृ ष स ला 
पक अव था कृ ष स ला 

सामा य स ला --  आंबा मोहोर नुकताच फुलत असताना ते फळधारणा होईपयत कटकनाशकाची 
फवारणी श यतो टाळावी. फवारणी करण ेगरजेची अस यास बागेतील परागीकरण 
करणा या क टकांवर होणारा प रणाम टाळ यासाठ  परागीकरणाचा कालावधी वगळून 
(सकाळी ०९.०० ते १२.००) फवारणी करावी. 

वशेष स ला --  कमान तापमानात घट संभवत अस याने रा ी या वेळेस क ब यां या शेड म ये 
गरजेनुसार वजेचे ब ब लावावते आ ण शेडभोवती पडदे गुंडाळावे.   

र बी उ हाळी भात  रोप अव था   भाताची रोप े ३५ ते ४० दवसांची झाल  अस यास पुनलागवड करावी. पुनलागवड 
करावया या खाचराम ये चखलणी करावी. चखलणी या वेळेस ८७० ॅम यु रया, 
३१३० ॅम सगंल सुपर फो फेट आ ण ८४० ॅम युरेट ऑफ पोटश ती गंुठा खते 
मसळावीत. सुफला (१५:१५:१५) वारे खते यावयाची अस यास ती गंुठा ३ कलो 
मा ा यावी. पुनलागवडीसाठ  भाताची १२ ते १५ स.मी. उंचीची पाच ते सहा पाने 
फुटलेल  रोपे वापरावीत. पुनलागवड २० X १५ स.मी. अंतरावर करावी. एका 
चडुाम ये दोन ते तीन रोपे लावावीत. प ह या ३० दवसांपयत पा याची पातळी २.५ 
ते ५ स.मी. पयत नयं त करावी. 



 भात रोपवा टकेस पेरणी नंतर १५ दवसांनी बेणणी क न यु रया खताची दसुर  
मा ा १ कलो यु रया त गुंठा े ाला दे यात यावी. 

आंबा  फुलोरा ते  
फळधारणा 
(मोहर )    
अव था  

 दनांक २२ ते २३ जानेवार , २०२२ दर यान ढगाळ वातावरण राहून हल या 
पाऊसाची श यता अस याने मोहोर ते फळधारणा अव थतेील आं यावर भुर  आ ण 
करपा रोगाचा ादभुाव दसनू ये याची श यता असून भुर  रोगामुळे मोहोरावर 
पांढ या बुरशीची वाढ दसून येते. बुरशीची मुळे अ नरस शोषून घेत याने मोहोर 
वाळून गळून जातो. लहान फळां या देठावर ह बुरशीची वाढ होवून फळे गळतात. 
तर करपा रोगामुळे मोहोर तांबूस होवून वाळतो तसेच फुलगळ होते. लहान फळांवर 
काळे डाग पडून फळांची गळ होते. सदर कालावधीत पाऊस झा यास भुर  रोगा या 
नयं णासाठ  ५ ट के हे झाकोनॅझोल ५ म. ल . त १० लटर पा यात मसळून 
फवारणी करावी आ ण करपा रोगा या नयं णासाठ  काब डाझीम १२ ट के + 
मॅ कोझेब ६३ ट के या संयु त बुरशीनाशकाची १० ॅम त १० लटर पा यात 
मसळून फवारणी करावी. एकाच बुरशीनाशकाची सलग फवारणी घेणे टाळावे. 

 स य हवामान मोहोर अव थेतील आं यावर तुडतु यांचा वाढ साठ  पोषक असून, 
तुडतुडे मोहोरातील, कोव या फळातील रस शोषून घेत यामुळे मोहोराची गळ होते 
यासोबतच तुडतुडे मधासारखा चकट पदाथ शर रावाटे बाहेर टाकतात आ ण तो 
पानांवर पड यामुळे यावर काळी बुरशी वाढते. तुडतु यांनी आ थक नुकसानीची 
पातळी (मोहोर अव था ->५ तुडतुडे ती मोहोर) ओलांडल  अस यास 
क टकनाशकाची फवारणी कर यात यावी. यासाठ  मोहोर फुल यापूव या अव थते 
इ मडा लो ीड १७.८ ट के वाह  ३ म.ल . कंवा यु ोफेझीन २५ ट के वाह  २० 
म.ल . त १० लटर पाणी आ ण मोहोर फुल यानंतर कणी अव थेत असताना 
थायोमेथो झाम २५ ट के दाणेदार १ ॅम त १० लटर पा यात मसळून 
फवारणी पाऊसाची उघडीप पाहून करावी.  

 ट प: मोहोर नुकताच फुलत असताना ते फळधारणा होईपयत कटकनाशकाची 
फवारणी श यतो टाळावी. फवारणी करण ेगरजेची अस यास बागेतील परागीकरण 
करणा या क टकांवर होणारा प रणाम टाळ यासाठ  परागीकरणाचा कालावधी वगळून 
(सकाळी ०९.०० ते १२.००) फवारणी करावी. कटकनाशक कंवा बुरशीनाशकाची 
फवारणी श यतो सकाळी कवा सं याकाळ या वेळेस करावी. 

 या अगोदर फवारणी घेतल  अस यास कड व रोगा या ादभुावाकडे झाडाचे 
नर ण करावे आ ण ादभुाव दसून येत अस यास उपाय योजना करा यात. 

 आं यामधील फळधारणा वाढ व यासाठ  मोहोर फुलले या अव थते असताना 
सकाळी ९ ते १२ वा. दर यान मोहोर हलका हलवून यावा. तसेच फळधारणा 
झाले या झाडावर ल मोहोरातील नर फुले सुकले या अव थते असतात यासाठ  
मोहोर दपुार या वेळेस कडक उ हाम ये झाडून यावा आ ण यानंतरच झाडावर 
फवारणी करावी. 

 कमान तापमानात होणार  घट यामुळे आं या या फळे धरले या फां यावर पु हा 
नवीन मोहोर ये याची श यता असते. यामुळे अ नाच े वहन नवीन मोहोराकडे 
होवून जु या मोहोराला असलले  वाटाणा/ गोट  आकारा या फळांची गळ दसून येते. 
यासाठ  मोहोर अव थते असले या आंबा झाडावर पुनमोहोर या टाळणेसाठ  
िज े लक अॅ सड या संजीवकाची ५० पी.पी.एम हणजेच १ ॅम ती २० लटर 
पा यात मसळून वतं  फवारणी झाडाला पुरेसा मोहोर आला अस याची खा ी 
झा यानंतरच झाडावर ल मोहोर पूण उमललेला असताना आ ण नंतर पु हा 
मोहर या आकाराची फळे झा यावर करावी. िज े लक अॅ सडची पावडर पा यात 
अ व ा य अस याने थम ती थो या अ कोहोल म ये वरघळून नंतर पा यात 
मसळावी. 



चकू  फळधारणा  दनांक २२ ते २३ जानेवार , २०२२ दर यान ढगाळ वातावरण राहून हल या 
पाऊसाची श यता अस याने पाऊसामुळे बागेतील फळांची गळ झा यास बागेतील 
गळलेल  सव फळे गोळा क न न ट करावीत जेणेक न कडीचा ादभुाव कमी 
हो यास मदत होईल.  

वागंी  वाढ ची ते 
फळधारणा 
अव था 

 वागंी पकाम ये जीवाणूज य तसेच बुरशीज य मर रोगाचा ादभुाव दसून ये याची 
श यता असते. जीवाणूज य मर रोगाम ये रोग त रोपे मुळासं हत उपटून व छ 
क न खोडाजवळ आडवा काप देवून कापलेला भाग लगेचच व छ पाणी भरले या 
पारदशक लासाम ये धर यास दधुाळ रंगाचा ाव बाहेर येताना दसतो. तर 
बुरशीज य मर रोगामुळे ज मनीखाल ल खोडाचा भाग वाळून तप कर  रंगाचा होतो 
तर मुळे कुजतात. जीवाणूज य मर रोगाचा ादभुाव झा यास रोपे व रत उपटून 
न ट करावीत आ ण तीन वषापयत वांगी कुळातील पके याच शेतात न घेता पक 
फेरपालट करावी. सुवण तभा आ ण कोकण भा या रोग तकारक जातींची 
लागवड करावी. बुरशीज य मर रोगा या नयं णासाठ  ायकोडमा जै वक 
बुरशीनाशकाची ५ ॅम ती लटर पाणी या माणे ावण तयार क न रोपां या 
बुं याशी आळवणी करावी. 

शेळीपालन  -  कमान तापमानात घट संभवत अस याने रा ी या वेळेस शे या, करडाचे थंडीपासून 
संर णाक रता गरजेनुसार वजेच ेब ब लावावेत. 

कुकुटपालन   -  कमान तापमानात घट संभवत अस याने रा ी या वेळेस क ब यां या शेड म ये 
गरजेनुसार वजेचे ब ब लावावते आ ण शेडभोवती पडदे गुंडाळावे.   

 ायकोडमा हे जै वक बुरशीनाशक डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ ष व यापीठा या ादे शक कृषी सशंोधन क , कजत,  
रायगड येथ ेउपल ध असून अ धक मा हतीसाठ  ९४०५९३८५१४ या नंबर वर संपक साधावा.  

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 , कृषी व ान क  कंवा महारा  शासनाच ेकृषी अ धकार  यां याशी संपक 
करावा. 

 


