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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक ११ ते १५ Pडस2बर, २०१९ दरQयान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

Aदनांक १३ ते १९ Pडस2बर, २०१९ साठT क%कण �वभागासाठT पज0Uयमानाचा �वVताWरत Xेणी अदंाज हा सामाUयपेMा जाVत राह
ल. सामाUय फरक वनVपती 

Zनद[शांक (NDVI) नसुार रायगड िज�`यामaये वनVपती Zनद[शांक चांग�या Vवbपाचा असनू ,मा+णत पज0Uयमान Zनद[शांक (SPI) नसुार सौQय ओलावा िVथती 

दश0�वgयात आल
 आहे. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

हरभरा  पेरणी  • हरभरा लागवडीसाठ6 लहान दा7यां8या वाणाक:रता ६० ते ६५ �कलो, म<यम दा7यां8या वाणाक:रता ६५ ते ७० �कलो आ>ण 

टपो@या दा7यां8या वाणाक:रता १०० �कलो $बयाणे �Bत हेCटर) वापरावे. मर रोगाचा �ादभुाEव टाळ7यासाठ6 पेरणीपवूG $बया7यास 

२ Hॅम थायरम अथवा ५ Hॅम KायकोडमाE �Bत �कलो $बयाणे चोळावे. यानतंर $बया7यास २५ Hॅम रायझो$बयम �Bत �कलो 

$बयाणे या �माणे बीज��Nया कOन $बयाणे सावल)त सुकवनू पेरणी करावी. पेरणी ३० x १० सQ.मी. अतंरावर टोकण पRतीने 

करावी. पेरणी8या वेळी ५४ �कलो य:ुरया, ३१३ �कलो Sसगंल सुपर फोTफेट आ>ण ५० �कलो Uयरेुट ऑफ पोटाश �Bत हेCटर) 

Vयावे.  

आबंा 

 

पालवी 

अवVथा  

• पालवी अवTथेत असलेWया आबंा �पकावर तडुतXुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुाEव हो7याची शCयता असWयाने Bनय%ंणासाठ6 

डेWटामेYीन २.८% �वाह) १० Sम.ल). अ'धक संयCुत बरुशीनाशक (काब\]डॅ>झम १२% + म]कोझेब ६३%) १० Hॅम �Bत १० Sलटर 

पा7यात Sमसळून फवारणी करावी.  

काज ू मोहोर 

अवVथा 

• मोहोर अवTथेत असलेWया काज ू �पकावर ढेक7या व फुल�कडीचा �ादभुाEव हो7याची शCयता आहे. �कड मोहोरातील रस शोषनू 

घेते bयामुळे मोहोर सुकून जातो. असनू �कडी8या �ादभुाEवामुळे मोहोराचे ढेक7या व फुल�कडीपासनू संरcण कर7यासाठ6 मोहोर 

फुट7या8या वेळी �ोफेनोफॉस ५० टCके �वाह) १० Sम.ल). �Bत १० Sलटर पा7यात Sमसळून फवारणी करावी. 

नारळ - • बाeपीभवनात वाढ संभवत असWयाने नवीन लागवड केलेWया नारळ बागेत तीन ते चार वष\ वयापयfत8या माडाना ६ ते ७ 

gदवसां8या अतंराने पाणी दे7याची hयवTथा करावी तसेच पणूE वाढलेWया माडांना जSमनी8या मगदरुा�माणे ५ ते १० gदवसां8या 

अतंराने पाणी दे7याची hयवTथा करावी. आiयाम<ये ओलावा gटक�व7यासाठ6 नारळा8या शQडया परुाhयात आ>ण झावiयांचे 

आ8छादन करावे.  

सपुार
 - • सुपार)8या ३ वषाEवर)ल झाडास १६० Hॅम य:ुरया आ>ण १२५ Hॅम Uयरेुट ऑफ पोटश असा खताचा दसुरा हlता झाडा8या बु<ंया 

पासनू १ मीटर अतंरावर बांगडी पRतीने चरात देवनू चर बजुवनू mयावा. वर gदलेल) खताची मा%ा तीन वषाEपेcा कमी वया8या 

लागवडीस देताना पgहWया वषG १/३ पट आ>ण दसु@या वषG २/३ पट या �माणे दे7यात यावी. 

• बाeपीभवनात वाढ संभवत असWयाने सुपार) बागेत ७ ते ८ gदवसां8या अतंराने पाणी दे7याची hयवTथा करावी.   

क-लगंड वाढ
ची  

अवVथा 

• कSलगंड �पकावर तडुतडु ेव मावा �कडींचा �ादभुाEव gदसनू येत असWयास Bनय%ंणासाठ6 डायमेथोएट ३० टCके �वाह) १५ Sम.ल). 

�Bत १० Sलटर पा7यात Sमसळून फवारणी करावी तसेच �पकाम<ये �पवiया 'चकट कागदा8या सापiयाचा वापर करावा. 

• कSलगंड �पका8या �Bत आiयास ११ Hॅम य:ुरया तसेच संकर)त कSलगंडाला �Bत आiयास २० Hॅम य:ुरया खताची मा%ा 

लागवडीनतंर एका मgह]याने दे7यात यावी. 

वांगी  वाढ
ची 

अवVथा  

• वांगी, �पकाम<ये तडुतडु,े पांढर) माशी व मावा �कडीं पानां8या खाल8या भागावर राहून पानांतील अ]नरस शोषनू घेतात व 

bयामुळे पाने �पवळी होतात. �कडींचा �ादभुाEव gदसनू आWयास Bनय%ंणासाठ6 डायमेथोएट ३० टCके �वाह) १० Sम.ल). �Bत १० 



Sलटर पा7यात Sमसळून फवारणी करावी तसेच �पकाम<ये �पवiया 'चकट कागदा8या सापiयाचा वापर करावा. 

• वांगी �पकास �Bत एकर) cे%ास ४३ �कलो य:ुरया खताची मा%ा पनुEलागवडीनतंर एका मgह]याने दे7यात यावी. 

-मरची वाढ
ची 

अवVथा  

• Sमरची �पकाम<ये तडुतडु,े पांढर) माशी व मावा �कडीं पानां8या खाल8या भागावर राहून पानांतील अ]नरस शोषनू घेतात व 

bयामुळे पाने �पवळी होतात. �कडींचा �ादभुाEव gदसनू आWयास Bनय%ंणासाठ6 डायमेथोएट ३० टCके �वाह) १० Sम.ल). �Bत १० 

Sलटर पा7यात Sमसळून फवारणी करावी तसेच �पकाम<ये �पवiया 'चकट कागदा8या सापiयाचा वापर करावा. 

दभुती 

जनावरे/शेiया  

- • जनावरांवर गोचीडांचा �ादभुाEव हो7याची शCयता असWयाने Bनय%ंणासाठ6 गोठयाची Tव8छता राखावी व पशुवVैयका8या 

मागEदशEनाखाल) डेWटामेYीन २ Sम.ल). �Bत Sलटर पा7याम<ये Sमसळून सपंणूE अगंावर qावण फवारावे. जनावरे औषध चाटणार 

नाह), याक:रता फवारणी पवूG जनावराला पाणी पाजावे.      

सदर कृ�ष स�ला पjkका डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तl स-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार कbन ,साWरत करgयात आल
. 

अmधक माAहतीसाठT नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराno शासनाचे कृषी अmधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


