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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 
Aदनांक २१ त े२५ Pडस2बर, २०१९ दरQयान आकाश ढगाळ राह
ल. 

Aदनांक २० त े२६ Pडस2बर, २०१९ साठS क%कण �वभागासाठS पज0Uयमानाचा �वVताWरत Xेणी अंदाज हा सामाUयपेMा जाVत राह
ल. सामाUय फरक वनVपती Zनद[शांक (NDVI) 

नसुार पालघर ि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 5दसनू येत अस6यास 7नय%ंणासाठ: �वाह) डायमेथोएट ३० ट?के १२ @म. ल). �ती १० 

@लटर पाAयात @मसळून फवारणी करावी. 

आंबा 

 

पालवी अवVथा  • पालवी अवCथेत असले6या आंबा �पकावर तुडतFुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुा4व होAयाची श?यता अस6याने 7नयं%णासाठ: 

डे6टामेHीन २.८% �वाह) १० @म.ल). अ'धक संयु?त बरुशीनाशक (काबKLडॅNझम १२% + मLकोझेब ६३%) १० Rॅम �7त १० @लटर 

पाAयात @मसळून फवारणी करावी.  

काजू मोहोर अवVथा • मोहोर अवCथेत असले6या काजू �पकावर ढेकAया व फुल�कडीचा �ादभुा4व होAयाची श?यता आहे. �कड मोहोरातील रस शोषनू घेत े

Vयामुळे मोहोर सुकून जातो. असून �कडीWया �ादभुा4वामळेु मोहोराचे ढेकAया व फुल�कडीपासून संरXण करAयासाठ: मोहोर 

फुटAयाWया वेळी �ोफेनोफॉस ५० ट?के �वाह) १० @म.ल). �7त १० @लटर पाAयात @मसळून फवारणी करावी. (सदर कZटकनाशक 

लेबल ?लेम नाह)) 

नारळ - • �कनारप[ी भागाम0ये नारळ बागेत का\या डो?याची अळीचा �ादभुा4व 5दसून येत असनू �कडीWया अ\या पानाWया खालWया 

भागावर जाळी तयार क]न पानांतील ह^रत_`य खा6यामुळे पाने करप6यासारखी 5दसून येतात. �कडीWया 7नयं%णासाठ: �कडलेल) 

पाने काढून नaट करावीत आNण १६ @म. ल). डायमेथोएट ३० ट?के �वाह) १० @लटर पाAयात @मसळून फवारणी करावी. तसेच 

�कडीWया जै�वक 7नयं%णासाठ: �7त माड �कडीWया १२ अ\या आढळून आ6यास गोनीओझस नेफट)डीस dया परोपजीवी �कटकाची 

३५०० �ौढ कZटक �7त हे?टर) या �माणात बागेत झाव\यांवर सोडावेत.   

केळी वाढ
ची अवVथा • केळी �पकाम0ये पण4गWुछ रोगाचा �ादभुा4व झा6यास रोगRCत झाडे मनु`यासकट ज@मनीतनू समूळ उपटून नaट करावीत. पण4गWुछ 

रोगाचा �सार मावा �कडीमाफ4 त होत अस6याने, �कडीचा �ादभुा4व 5दसनू येताच ०.०५ ट?के डाय@मथोएट या कZटकनाशकाची १५ 

5दवसांWया अंतराने फवारणी करावी.   

टोमेटो  वाढ
ची अवVथा • टोमेटो �पकास काठ:चा आधार hयावा. 

• टोमेटो �पकास �7त एकर) Xे%ास ४३ �कलो यु̂ रया खताची मा%ा पनु4लागवडीनंतर एका म5हLयाने देAयात यावी. 

वांगी वाढ
ची अवVथा • वांगी �पकास �7त एकर) Xे%ास ४३ �कलो यु̂ रया खताची मा%ा पनु4लागवडीनंतर एका म5हLयाने देAयात यावी. 

झ2डू वाढ
ची अवVथा • झiडू फुल�पकाम0ये लागवडीनतंर १५ त े२० 5दवसांनी खुरपणी करावी व रोपांना मातीची भर दयावी. 

अॅVटर वाढ
ची अवVथा • अॅCटर फुल�पकाम0ये लागवडीनंतर १५ ते २० 5दवसांनी खरुपणी करावी व रोपांना मातीची भर दयावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेkया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पAयासाठ: कोमट व CवWछ पाणी पुरवjयाची `यवCथा करावी.  

• �कमान तापमानात घट संभवत अस6याने रा%ीWया वेळेस जनावरांWया गोठयात तसेच कkबFयांWया शडे म0ये गरजेनसुार �वजेचे 

ब6ब आNण शडेभोवती पडदे गुंडाळावे व 5दवसा गोठयाची दारे व Nखड?या खुल) ठेवावीत जेणे क]न हवा खेळती राह)ल.   

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

,साWरत करgयात आल
. 

अoधक माAहतीसाठS नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराpq शासनाचे कृषी अoधकार
 यां5याशी सपंक0  करावा 

 


