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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक ४ Pडस2बर रोजी तरुळक Aठकाणी हल6या QवRपा5या पाउसाची श6यता असून ढगाळ वातावरण राह
ल. 

Aदनांक ६ ते १२ Pडस2बर, २०१९ साठU क%कण �वभागासाठU पज0Wयमानाचा �वQताXरत Yेणी अदंाज हा सामाWयपेMा जाQत राह
ल. सामाWय फरक वनQपती [नद\शांक 

(NDVI) नसुार रायगड िज�aयामbये वनQपती [नद\शांक चांग�या Qवcपाचा असनू ,मा+णत पज0Wयमान [नद\शांक (SPI) नसुार ओलावा िQथती दश0�वhयात आल
 आहे. 
�पक अवQथा कृ�ष स�ला 

आंबा 

 

पालवी अवQथा  • पुढ)ल पाचह) 4दवस ढगाळ वातावरण राह7याची श9यता अस:याने पालवी अव<थेत असले:या आंबा �पकावर तुडतु@यांचा तसेच करपा 

रोगाचा �ादभुाAव हो7याची श9यता अस:याने Bनयं%णासाठD ड:ेटामेFीन २.८% �वाह) १० Hम.ल). अ'धक संयु9त बुरशीनाशक (काबJKडॅMझम 

१२% + मKकोझबे ६३%) १० Qॅम �Bत १० Hलटर पा7यात Hमसळून फवारणी करावी.  

काजू मोहोर • पुढ)ल पाचह) 4दवस ढगाळ वातावरण राह7याची श9यता अस:याने काजू मोहोरावर ढेक7या व फुल�कडीचा �ादभुाAव हो7याची श9यता आहे. 

�कड मोहोरातील व नवीन पालवीतील रस शोषून घेते Tयामुळे मोहोर सुकून जातो. असून �कडीUया �ादभुाAवामुळे मोहोराचे ढेक7या व 

फुल�कडीपासून संरVण कर7यासाठD मोहोर फुट7याUया वेळी �ोफेनोफॉस ५० ट9के �वाह) १० Hम.ल). �Bत १० Hलटर पा7यात Hमसळून 

फवारणी करावी. 

नारळ - • नारळावर सX@या भंुYयाचा �ादभुाAव हो7याची श9यता असत.े या �कडीUया अZया माडाUया खोडातील मऊ गाभा खाऊन खोड आतून पोख\न 

काढतात. अZया खोडाUया आत अस:याने �ादभुाAव झाले:या 4ठकाणी बुं]यावर Bछ_े 4दसतात व Tयातून ताजा भुसा व तांबूस तप�कर) <%ाव 

वाहताना 4दसतो. या �कडीUया Bनयं%णासाठD Bछ_ातून श9य असतील तेवढया अZया कोयतीUया सहा`याने काढून टाकाaयात. माडाला 

कोणTयाह) �कारे इजा क\ नये आMण झा:यास Tयाला बोडcपे<ट लावावी. तसेच सX@या भंुYयाUया Bनयं%णासाठD बागेत �Bत हे9टर) २ गंध 

सापळे लावावेत. 

क-लगंड वाढ
ची  अवQथा • कHलगंड �पकाम]ये मर रोगाचा �ादभुाAव 4दसून आ:यास Bनयं%णासाठD काबJKडॅMझम १ Qॅम �Bत Hलटर या �माणात _ावण तयार करावे व 

वेल)Uया बुं]याजवळ Hभजवण करावी. 

वांगी  वाढ
ची अवQथा  • वांगी �पकावर सु%कृमीचा �ादभुाAव 4दसून ये7याची श9यता असून �ादभुाAवामुळे पाने �पवळी होवनू झाडाची वाढ खंुटते Tयामुळे झाड सुकून 

मुळांवर वे@यावाक@या गाठD 4दसून येतात. सु%कृमीचा �ादभुाAव 4दसून आ:यास Bनयं%णासाठD �थम कdडQ<त झाड,े �पकांची अवशषे गोळा 

क\न जाळून नeट करावीत व कडूBनबं पfड १२५ Qॅम �Bत रोप बुं]याभोवती जHमनीत Hमसळून gयावी. तसेच शतेात अधनूमधनू मका या 

सु%कृमी �वरोधी �पकांची लागवड करावी. 

-मरची  वाढ
ची अवQथा  • Hमरची �पकावर फुल�कड,े कोळी व पांढर) माशी मुळे चुरडा मुरडा या रोगाचा �ादभुाAव 4दसून ये7याची श9यता आहे. �कडी पानातील रस 

शोषनू घेत:याने Hमरचीची पाने सुरकुतून Tयांची वाढ खंुटत.े रोगाचा �ादभुाAव 4दसून आ:यास Bनयं%णासाठD डायमेथोएट ३० ट9के �वाह) १० 

Hम.ल). + गंधक �कंवा मKकोझबे २० Qॅम �Bत १० Hलटर पा7यात Hमसळून पुनAलागवडी नंतर १० ते १५ 4दवसांUया अंतराने फवारणी करावी. 

• Hमरची �पकावर सु%कृमीचा �ादभुाAव 4दसून ये7याची श9यता असून �ादभुाAवामुळे पाने �पवळी होवून झाडाची वाढ खंुटते Tयामुळे झाड सुकून 

मुळांवर वे@यावाक@या गाठD 4दसून येतात. सु%कृमीचा �ादभुाAव 4दसून आ:यास Bनयं%णासाठD �थम कdडQ<त झाड,े �पकांची अवशषे गोळा 

क\न जाळून नeट करावीत व कडूBनबं पfड १२५ Qॅम �Bत रोप बुं]याभोवती जHमनीत Hमसळून gयावी. तसेच शतेात अधनूमधनू मका या 

सु%कृमी �वरोधी �पकांची लागवड करावी. 

कोबी  पनु0लागवड • कोबी �पकाची रोपे लागवडीयोYय झाल) अस:यास पुनAलागवड करावी. लागवड सर)वरंiयावर ४५ x ४५ से.मी. �कंवा ६० x ६० से.मी. अंतरावर 

करावी. लागवडीUया वेळेस �Bत एकर) ८ टन शणेखत, ३५ �कलो युkरया, १५० �कलो Hसगंल सुपर फो<फेट आMण ४० �कलो lयुरेट ऑफ 

पोटश खताची मा% gयावी. लागवडीनंतर लगेच पाणी gयाव.े  

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



 


