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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक ४ ते ८ Pडस2बर, २०१९ दरQयान ढगाळ वातावरण राह
ल. 

Aदनांक ६ ते १२ Pडस2बर, २०१९ साठS क%कण �वभागासाठS पज0Uयमानाचा �वVताWरत Xेणी अदंाज 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 मaयम ओलावा िVथती 

दश0�वgयात आल
 आहे. 
�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

आंबा 

 

पालवी  अवVथा  • पुढ)ल पाचह) 7दवस ढगाळ वातावरण राह:याची श=यता अस>याने पालवी अव@थेत असले>या आंबा �पकावर तुडतुCयांचा तसेच करपा 

रोगाचा �ादभुाDव हो:याची श=यता अस>याने Eनयं%णासाठG ड>ेटामेIीन २.८% �वाह) १० Kम.ल). अ'धक संयु=त बुरशीनाशक (काबMNडॅPझम 

१२% + मNकोझबे ६३%) १० Tॅम �Eत १० Kलटर पा:यात Kमसळून फवारणी करावी.  

नारळ - • नारळावर सUCया भंुVयाचा �ादभुाDव हो:याची श=यता असत.े या �कडीWया अXया माडाWया खोडातील मऊ गाभा खाऊन खोड आतून पोखZन 

काढतात. अXया खोडाWया आत अस>याने �ादभुाDव झाले>या 7ठकाणी बुं[यावर Eछ]े 7दसतात व ^यातून ताजा भुसा व तांबूस तप�कर) @%ाव 

वाहताना 7दसतो. या �कडीWया Eनयं%णासाठG Eछ]ातून श=य असतील तेवढया अXया कोयतीWया सहा`याने काढून टाकाaयात. माडाला 

कोण^याह) �कारे इजा कZ नये आPण झा>यास ^याला बोडbपे@ट लावावी. तसेच सUCया भंुVयाWया Eनयं%णासाठG बागेत �Eत हे=टर) २ गंध 

सापळे लावावेत. 

वांगी  वाढ
ची अवVथा  • वांगी �पकावर सु%कृमीचा �ादभुाDव 7दसून ये:याची श=यता असून �ादभुाDवामुळे पाने �पवळी होवनू झाडाची वाढ खंुटते ^यामुळे झाड सुकून 

मुळांवर वेCयावाकCया गाठG 7दसून येतात. सु%कृमीचा �ादभुाDव 7दसून आ>यास Eनयं%णासाठG �थम कcडT@त झाड,े �पकांची अवशषे गोळा 

कZन जाळून नdट करावीत व कडूEनबं पeड १२५ Tॅम �Eत रोप बुं[याभोवती जKमनीत Kमसळून fयावी. तसेच शतेात अधनूमधनू मका या 

सु%कृमी �वरोधी �पकांची लागवड करावी. 

-मरची  वाढ
ची अवVथा  • Kमरची �पकावर फुल�कड,े कोळी व पांढर) माशी मुळे चुरडा मुरडा या रोगाचा �ादभुाDव 7दसून ये:याची श=यता आहे. �कडी पानातील रस 

शोषनू घेत>याने Kमरचीची पाने सुरकुतून ^यांची वाढ खंुटत.े रोगाचा �ादभुाDव 7दसून आ>यास Eनयं%णासाठG डायमेथोएट ३० ट=के �वाह) १० 

Kम.ल). + गंधक �कंवा मNकोझबे २० Tॅम �Eत १० Kलटर पा:यात Kमसळून पुनDलागवडी नंतर १० ते १५ 7दवसांWया अंतराने फवारणी करावी. 

• Kमरची �पकावर सु%कृमीचा �ादभुाDव 7दसून ये:याची श=यता असून �ादभुाDवामुळे पाने �पवळी होवून झाडाची वाढ खंुटते ^यामुळे झाड सुकून 

मुळांवर वेCयावाकCया गाठG 7दसून येतात. सु%कृमीचा �ादभुाDव 7दसून आ>यास Eनयं%णासाठG �थम कcडT@त झाड,े �पकांची अवशषे गोळा 

कZन जाळून नdट करावीत व कडूEनबं पeड १२५ Tॅम �Eत रोप बुं[याभोवती जKमनीत Kमसळून fयावी. तसेच शतेात अधनूमधनू मका या 

सु%कृमी �वरोधी �पकांची लागवड करावी. 

कोबी  पनु0लागवड • कोबी �पकाची रोपे लागवडीयोVय झाल) अस>यास पुनDलागवड करावी. लागवड सर)वरंiयावर ४५ x ४५ से.मी. �कंवा ६० x ६० से.मी. अंतरावर 

करावी. लागवडीWया वेळेस �Eत एकर) ८ टन शणेखत, ३५ �कलो युkरया, १५० �कलो Kसगंल सुपर फो@फेट आPण ४० �कलो lयुरेट ऑफ 

पोटश खताची मा% fयावी. लागवडीनंतर लगेच पाणी fयाव.े  

अVटर  पनु0लागवड • अ@टर �पकाची रोपे लागवडीयोVय झाल) अस>यास पुनDलागवड करावी. लागवड सर)वरंiयावर ३० x ३० सeमी  �कंवा ३० x ६० सeमी अंतरावर 

करावी. नांगरणीWया वेळेस जKमनीत एकर) १० टन शेणखत Kमसळाव.े लागवडीWया वेळेस �Eत एकर) ७८ �कलो युkरया, २५० �कलो Kसगंल 

सुपर फो@फेट आPण ६६ �कलो lयुरेट ऑफ पोटश खताची मा% fयावी. लागवडीनंतर लगेच पाणी fयाव.े   

सदर कृ�ष स�ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावंत क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तk स-मती5या -शफारशीनुसारतयार कbन ,साWरत 

करgयात आल
. 

अlधक माAहतीसाठS नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अlधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


