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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक १४ व १५ Oडस1बर, २०१९ दरPयान आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

@दनांक १३ ते १९ Oडस1बर, २०१९ साठR क$कण �वभागासाठR पज/Tयमानाचा �वUताVरत Wेणी अदंाज हा सामाTयपेMा कमी राह
ल. सामाTय फरक वनUपती YनदZशांक 

(NDVI) नसुार ठाणे िज�_याम`ये वनUपती YनदZशांक चांग�या Uवaपाचा असून +मा*णत पज/Tयमान YनदZशांक (SPI) नसुार सौPय ओलावा िUथती दश/�वfयात 

आल
 आहे. 

�पक अवUथा कृ�ष स�ला 

आबंा 

 

पालवी 

अवUथा  

• पालवी अव5थेत असले8या आबंा �पकावर तडुत:ुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुा<व हो>याची श@यता अस8याने 

Aनय%ंणासाठD डे8टामेFीन २.८% �वाह) १० Hम.ल). अ'धक संय@ुत बरुशीनाशक (काबJKडॅMझम १२% + मKकोझेब ६३%) १० 

Qॅम �Aत १० Hलटर पा>यात Hमसळून फवारणी करावी.  

नारळ - • �कनारपSी भागामTये नारळ बागेत काUया डो@याची अळीचा �ादभुा<व Vदसनू येत असनू �कडीWया अUया पानाWया खालWया 

भागावर जाळी तयार कYन पानांतील हZरत[\य खा8यामुळे पाने करप8यासारखी Vदसून येतात. �कडीWया Aनय%ंणासाठD 

�कडलेल) पाने काढून न^ट करावीत आMण १६ Hम. ल). डायमेथोएट ३० ट@के �वाह) १० Hलटर पा>यात Hमसळून फवारणी 

करावी. तसेच �कडीWया ज�ैवक Aनय%ंणासाठD �Aत माड �कडीWया १२ अUया आढळून आ8यास गोनीओझस नेफट)डीस bया 

परोपजीवी �कटकाची ३५०० �ौढ कdटक �Aत हे@टर) या �माणात बागेत झावUयांवर सोडावेत.   

hचकू फळधारणा • 'चकूवर बी पोखरणाeया अळीचा �ादभुा<व Vदसनू येत अस8यास Aनय%ंणासाठD 'चकू बागेतील �कडQ5त तसेच गळलेल) सव< 

फळे व पालापाचोळा गोळा कYन न^ट करावीत व बागेची 5वWछता राखनू बागेत परेूसा सूय<�काश येईल असे पहावे. तसेच 

५० ट@के �वाह) �ोफेनोफोस १५ Hम. ल). �कंवा १४.५ ट@के �वाह) इंडो@झाकाब< ५ Hम.ल) �कंवा २.८ ट@के �वाह) डे8टामेFीन 

१० Hम. ल). कdटकनाशक �Aत १० Hलटर पा>यात Hमसळून फवारणी करावी. 

,मरची वाढ
ची 

अवUथा  

• Hमरची �पकामTये तडुतडु,े पांढर) माशी व मावा �कडीं पानांWया खालWया भागावर राहून पानांतील अKनरस शोषनू घेतात व 

hयामुळे पाने �पवळी होतात. �कडींचा �ादभुा<व Vदसनू आ8यास Aनय%ंणासाठD डायमेथोएट ३० ट@के �वाह) १० Hम.ल). �Aत १० 

Hलटर पा>यात Hमसळून फवारणी करावी तसेच �पकामTये �पवUया 'चकट कागदाWया सापUयाचा ४ ते ५ �Aत एकर) वापर 

करावा व शेतातील बांध 5वWछ ठेवावेत.  

मोगरा  फुल 

अवUथा  

• मोगरा �पकावर कळी पोखरणार) अळी, पाने गुंडाळणार) अळी, कोळी व कUया खाणार) अळीचा �ादभुा<व Vदसनू आ8यास 

�कडीWया Aनय%ंणासाठD �ादभुा<वQ5त पाने व कUया काढून न^ट करा\यात व गरजेनसुार ५ ट@के Aनबोळी अका<ची फवारणी 

करावी. 

सदर कृ�ष स�ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तk स,मती4या 

,शफारशीनसुारतयार कaन +साVरत करfयात आल
. 

अhधक मा@हतीसाठR नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराlm शासनाचे कृषी अhधकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


