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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Bदनांक ३० नोPह2बर ते ४ Qडस2बर, २०१९ दरRयान अशंत: ढगाळ वातावरण राह
ल. 

Bदनांक २९ नोPह2बर ते १ Qडस2बर, २०१९ साठT क%कण �वभागासाठT पज0Vयमानाचा �वWताXरत Yेणी अदंाज हा सामाVयपेMा जाWत राह
ल. सामाVय फरक वनWपती 

[नद\शांक (NDVI) नसुार पालघर िज�aयामbये वनWपती [नद\शांक चांग�या Wवcपाचा असनू ,मा+णत पज0Vयमान [नद\शांक (SPI) नसुार मbयम ओलावा िWथती 

दश0�वhयात आल
 आहे. 
�पक अवWथा कृ�ष स�ला 

आंबा 

 

पालवी ते मोहोर 

अवWथा  

• पुढ)ल पाचह) 7दवस ढगाळ वातावरण रा:;याची श>यता अस?याने पालवी अवAथेत असले?या आंबा �पकावर तुडतुDयांचा तसेच करपा 

रोगाचा �ादभुाEव हो;याची श>यता अस?याने Fनयं%णासाठH ड?ेटामेJीन २.८% �वाह) १० Lम.ल). अ'धक संयु>त बुरशीनाशक (काबNOडॅQझम 

१२% + मOकोझबे ६३%) १० Uॅम �Fत १० Lलटर पा;यात Lमसळून फवारणी करावी. तसेच मोहोर अवAथेत असले?या आंबा �पकावर 

तुडतुDयांचा व भुर) रोगाचा �ादभुाEव हो;याची श>यता अस?याने Fनयं%णासाठH डे?टामेJीन २.८% �वाह) १० Lम.ल). + हे>झाकोनाझोल ५% 

�वाह) ५ Lम.ल). �Fत १० Lलटर पा;यात Lमसळून फवारणी करावी.  

काजू मोहोर • काजू मोहोराचे ढेक;या व फुल�कडीपासून संरWण कर;यासाठH मोहोर फुट;याXया वेळी �ोफेनोफॉस ५० ट>के �वाह) १० Lम.ल). �Fत १० 

Lलटर पा;यात Lमसळून फवारणी करावी. 

नारळ - • नारळावर)ल गZडाभंुगा या �कडीXया Fनयं%णासाठH नारळ बागेम[ये शेणखताXया खDयात अ\यांना मार;यासाठH दर दोन म7हOयांनी 

>लोरोपायर)फॉस २० Lमल) �Fत १० Lलटर पा;यात Lमसळून फवाराव.े 

• नारळ बागेत ८ ते १० 7दवसांXया अंतराने पाणी दे;याची ]यवAथा करावी तसेच आ\याम[ये ओलावा 7टक�व;यासाठH नारळाXया शZडया 

पुरा]यात आQण झाव\यांचे आXछादन कराव.े 

वांगी  वाढ
ची अवWथा  • वांगी �पकावर सु%कृमीचा �ादभुाEव 7दसून ये;याची श>यता असून �ादभुाEवामुळे पाने �पवळी होवनू झाडाची वाढ खंुटते `यामुळे झाड सुकून 

मुळांवर वेDयावाकDया गाठH 7दसून येतात. सु%कृमीचा �ादभुाEव 7दसून आ?यास Fनयं%णासाठH �थम कaडUAत झाड,े �पकांची अवशषे गोळा 

कbन जाळून नcट करावीत व कडूFनबं पZड १२५ Uॅम �Fत रोप बुं[याभोवती जLमनीत Lमसळून dयावी. तसेच शतेात अधनूमधनू मका या 

सु%कृमी �वरोधी �पकांची लागवड करावी. 

-मरची  वाढ
ची अवWथा  • Lमरची �पकावर फुल�कड,े कोळी व पांढर) माशी मुळे चुरडा मुरडा या रोगाचा �ादभुाEव 7दसून ये;याची श>यता आहे. �कडी पानातील रस 

शोषनू घेत?याने Lमरचीची पाने सुरकुतून `यांची वाढ खंुटत.े रोगाचा �ादभुाEव 7दसून आ?यास Fनयं%णासाठH डायमेथोएट ३० ट>के �वाह) १० 

Lम.ल). + गंधक �कंवा मOकोझबे २० Uॅम �Fत १० Lलटर पा;यात Lमसळून पुनEलागवडी नंतर १० ते १५ 7दवसांXया अंतराने फवारणी करावी. 

• Lमरची �पकावर सु%कृमीचा �ादभुाEव 7दसून ये;याची श>यता असून �ादभुाEवामुळे पाने �पवळी होवून झाडाची वाढ खंुटते `यामुळे झाड सुकून 

मुळांवर वेDयावाकDया गाठH 7दसून येतात. सु%कृमीचा �ादभुाEव 7दसून आ?यास Fनयं%णासाठH �थम कaडUAत झाड,े �पकांची अवशषे गोळा 

कbन जाळून नcट करावीत व कडूFनबं पZड १२५ Uॅम �Fत रोप बुं[याभोवती जLमनीत Lमसळून dयावी. तसेच शतेात अधनूमधनू मका या 

सु%कृमी �वरोधी �पकांची लागवड करावी. 

दभुती जनावरे - • जनावरांना �प;यासाठH AवXछ पाणी पुरवgयाची ]यवAथा करावी.  

• जनावरांना पायलाग रोगावर �Fतबंधा`मक उपाय hहणून पशु वैdय�कय अ'धकार) स??याने सवE जनावरांना लसीकरण कbन jयाव.े 

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

करhयात आल
. 

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

 


