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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक २, ५ आ*ण ६ नोOह1बर, २०१९ रोजी तरुळक @ठकाणी हल5या PवQपा4या पाऊसाची श5यता असनू आकाश मेघा4छा@दत राह
ल.  

@दनांक १ ते ७ नोOह1बर, २०१९ साठR क$कण �वभागासाठR पज/Tयमानाचा �वPताUरत Vेणी अदंाज हा सामाTयपेMा जाPत राह
ल. सामाTय फरक वनPपती XनदYशांक 

(NDVI) नसुार ठाणे िज�^याम_ये वनPपती XनदYशांक म_यम PवQपाचा आ*ण +मा*णत पज/Tयमान XनदYशांक (SPI) नसुार म_यम ओलावा िPथती दश/�वdयात 

आल
 आहे. 

�पक अवPथा कृ�ष स�ला 

भात प5व 

अवPथा 

• 1दनांक २, ५ आ2ण ६ नो4ह6बर तुरळक 1ठकाणी हल;या <व=पा>या पाऊसाची श;यता असBयाने पाऊसाचा अदंाज घेवनू तयार 

झालेBया भात �पकाची सकाळ>या वेळेस जGमनीलगत कापणी व मळणी क=न भात सुरHIत 1ठकाणी सुकJयासाठK पस=न ठेवावे. 

वाल/ कडवा 

वाल 

पेरणी  • खर)प भात कापणी नतंर जGमनी>या अगंओBयावर �वनामशागत वाल/ कडवा वाल �पकाची पेरणी करJयासाठK भात कापणीनतंर 

लगेचच शतेातील तणांचे Nलायफोसेट (५ Gम. ल). �Qत Gलटर पाJयातनू) या अQनवडक तणनाशकाचा वापर क=न Qनय%ंण करावे. 

Sयानतंर कोणतीह) मशागत न करता टोकण पTतीने दोन ओळीत ३० X १५ से.मी. अतंर ठेवनू वालाची पेरणी करावी. पेरणी करते 

वेळी $बयाJयाशेजार) भोक क=न SयामVये दाणेदार GमWखत गुंXयास एक �कलो या �माणे Zयावेत. 

• पेरणीपवू[ $बयाJयास थायरम ३ ]ॅम �ती �कलो या बरुशीनाशकाची ��_या करावी व Sयानतंर एक �कलो $बयाJयास २५ ]ॅम या 

�माणात रायझो$बयम या जीवाण ूसंवधक̀ाची ��_या पेरणीपवू[ १ तास आधी व बरुशीनाशकानतंर क=न $बयाणे सावल)त सुकवावे.  

आबंा 

 

पालवी • ढगाळ व दमट वातावरणामुळे, आbंया>या नवीन येणाcया पालवीवर तडुतडु,े श6ड े पोखरणार) आ2ण Gमजमाशीचा �ादभुा̀व होJयाची 

श;यता असBयाने पालवीचे �कडींपासून संरIण करJयासाठK लॅdबडासायहॅलोeीन ५ ट;के �वाह) ६ Gम.ल). �कंवा ि;वनोलफॉस २५ 

ट;के �वाह) २५ Gम.ल). �Qत १० Gलटर पाJयात Gमसळून पाऊसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

• सZयि<थतीत पाऊसाने उघडीप 1दल) असBयाने बागेची साफसफाई क=न jयावीत. तसेच पारंपाkरक पVदतीने लागवड केलेBया आबंा 

बागेमVये जlुया अनSुपा1दत झाडांची मVय फांद) छाटणी व इतर मVयम फांZयांची �वरळणी करावी. यामुळे झाडाला जा<त आ2ण 

खोलवर सूय�̀काश उपलbध होऊन फळधारणेत वाढ होईल. 

• घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असलेBया आबंा बागांमVये सpुवाती>या काळापासून QनयGमत छाटणी करावी. या मVये 

उंची कमी करणे, फांZया एकमेकांमVये गेBया असBयास छाटणे आ2ण वाळलेBया फांZया काढून टाकणे या गोqट)ंचा अतंभा̀व करावा. 

घन लागवड असलेBया बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळीं>या अतंरा>या ८०% इतकs ठेवावी. 

नारळ  फळधारणा 

 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळी>या �ादभुा̀वामुळे फळा>या देठाखाल>या भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चtे 1दसनू येतात व नतंर 

चtे वाढत जाऊन $%कोणी आकाराचे होतात. �ादGुभत̀ भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पkरणामी नारळ लहान राहतात तसेच 

लहान फळांची गळ होते. �कडी>या Qनय%ंणासाठK ५ ट;के कडूQनबंय;ुत (अझाडीरा;ट)न) कsटकनाशक ७.५ Gम.ल). सम�माणात 

पाJयात Gमसळून मुळाZवारे ऑ;टोबर ते नो4ह6बर म1हlयात Zयावे. औषध 1दBयानतंर ४५ 1दवसापयvत नारळ काढू नयेत. याGशवाय 

नारळावर १ ट;का कडुQनबंय;ुत कsटकनाशक (Qनमाझोल) ४ Gम. ल). �तीGलटर पाJयातनू नारळा>या घडावर पडेल अशी फवारणी 

करावी. फवारणी करJयापवू[ सव ̀�कड]<त व तयार नारळ काढून jयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा क=न नqट करावेत.    

भाजीपाला 

रोपवा@टका 

पेरणी  • गेBया काह) 1दवसांपासनू पडत असलेBया पाऊसामुळे रbबी भाजीपाला रोपवाट)केतील �पकांवर मर रोगाचा �ादभुा̀व 1दसनू येJयाची 

श;यता असनू Sयामुळे रोपवाट)केचे नकुसान झाBयास पlुहा नवीन रोपवा1टका तयार करावीत. यासाठK अि<तवात असलेBया गाद) 

वाwयांची हलकs मशागत करावी. रोपांची मर रोगापासून संरIण करJयाकर)ता पेरणीपवू[ ३ ते ४ 1दवस वाwयावर १ ट;का 

बोडxGमWणाची Gभजवण करावी व Sयानतंर भाजीपाला $बयाJयांची पेरणी करावी. पेरणीपवू[ थायरम �कंवा कॅyटन ३ ]ॅम �Qत �कलो 

$बयाJयास चोळावे.  
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