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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक १४ ते १६ Pडस2बर, २०१९ दरQयान आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

Aदनांक १३ ते १९ Pडस2बर, २०१९ साठS क%कण �वभागासाठS पज0Uयमानाचा �वVताWरत Xेणी अदंाज हा सामाUयपेMा कमी 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 

वाल  वाढ
ची 

अवVथा  

• वाल �पकाम0ये मावा �कडीचा �ादभुा4व 5दसून येत अस6यास 7नयं%णासाठ: �वाह) डायमेथोएट ३० ट?के १२ @म. ल). �ती १० @लटर पाAयात 

@मसळून फवारणी करावी. 

कुळीथ  वाढ
ची 

अवVथा 

• कुळीथ �पकावर पाने गंुडाळणार) अळीचा �ादभुा4व 5दसून येत अस6यास 7नयं%णासाठ: डायमेथोएट ३० ट?के �वाह) २० @म.ल). �कंवा 

�ोफेनोफॉस ५० ट?के �वाह) २० @म.ल) �7त १० @लटर पाAयात @मसळून फवारणी करावी.  

पांढरा कांदा  रोप अवVथा  • कांदा �पकाDया रोपवा5टकेम0ये ८ ते १० 5दवसांDया अंतराने 7नय@मत खुरपणी करावी तसेच 7नय@मत पाणी देAयाची EयवFथा करावी.   

• कांदा �पकाDया रोपवा5टकेम0ये फुल�कडीDया �ादभुा4व 5दसून आ6यास 7नयं%णासाठ: ि?वनोलफॉस २५ @मल) १० @लटर पाAयात @मसळून 

फवारणी करावी. 

आंबा 

 

पालवी 

अवVथा  

• पालवी अवFथेत असले6या आंबा �पकावर तुडतुJयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुा4व होAयाची श?यता अस6याने 7नयं%णासाठ: ड6ेटामेLीन 

२.८% �वाह) १० @म.ल). अ'धक संयु?त बुरशीनाशक (काबOPडॅRझम १२% + मPकोझबे ६३%) १० Vॅम �7त १० @लटर पाAयात @मसळून 

फवारणी करावी.  

काजू मोहोर 

अवVथा 

• मोहोर अवFथेत असले6या काजू �पकावर ढेकAया व फुल�कडीचा �ादभुा4व होAयाची श?यता आहे. �कड मोहोरातील रस शोषून घेते Zयामुळे 

मोहोर सुकून जातो. असून �कडीDया �ादभुा4वामुळे मोहोराचे ढेकAया व फुल�कडीपासून संर[ण करAयासाठ: मोहोर फुटAयाDया वेळी �ोफेनोफॉस 

५० ट?के �वाह) १० @म.ल). �7त १० @लटर पाAयात @मसळून फवारणी करावी. (सदर क\टकनाशक लेबल ?लेम नाह)) 

नारळ - • �कनारप]ी भागाम0ये नारळ बागेत का^या डो?याची अळीचा �ादभुा4व 5दसून येत असून �कडीDया अ^या पानाDया खालDया भागावर जाळी 

तयार क_न पानांतील ह`रतaEय खा6यामुळे पाने करप6यासारखी 5दसून येतात. �कडीDया 7नयं%णासाठ: �कडलेल) पाने काढून नbट करावीत 

आRण १६ @म. ल). डायमेथोएट ३० ट?के �वाह) १० @लटर पाAयात @मसळून फवारणी करावी. तसेच �कडीDया जै�वक 7नयं%णासाठ: �7त माड 

�कडीDया १२ अ^या आढळून आ6यास गोनीओझस नेफट)डीस eया परोपजीवी �कटकाची ३५०० �ौढ क\टक �7त हे?टर) या �माणात बागेत 

झाव^यांवर सोडावेत.   

सुपार
 - • सुपार)Dया ३ वषा4वर)ल झाडास १६० Vॅम यु`रया आRण १२५ Vॅम gयुरेट ऑफ पोटश असा खताचा दसुरा हhता झाडाDया बुं0या पासून १ मीटर 

अंतरावर बांगडी पiतीने चरात देवनू चर बुजवनू jयावा. वर 5दलेल) खताची मा%ा तीन वषा4पे[ा कमी वयाDया लागवडीस देताना प5ह6या वषk 

१/३ पट आRण दसुmया वषk २/३ पट या �माणे देAयात यावी. 

-मरची वाढ
ची 

अवVथा  

• @मरची �पकाम0ये तुडतुड,े पांढर) माशी व मावा �कडीं पानांDया खालDया भागावर राहून पानांतील अPनरस शोषून घेतात व Zयामुळे पाने �पवळी 

होतात. �कडींचा �ादभुा4व 5दसून आ6यास 7नयं%णासाठ: डायमेथोएट ३० ट?के �वाह) १० @म.ल). �7त १० @लटर पाAयात @मसळून फवारणी 

करावी तसेच �पकाम0ये �पव^या 'चकट कागदाDया साप^याचा ४ ते ५ �7त एकर) वापर करावा व शतेातील बांध FवDछ ठेवावेत.  
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करgयात आल
. 
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