
 

हवामानावर आधार
त कृ�ष स�ला (ठाणे िज�हा)     

(�ामीण कृ�ष मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ,    दापोल
 आ*ण +ादे,शक    हवामान पवूा/नमुान क1 2,    

मुंबई यां4या संय5ुत �व%यमाने)  

 (०२३५८) २८२३८७ 
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९४२२३७४००१ 

डॉ. ,शतल यादव, 

तां$%क अ'धकार)  
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            मागील हवामान आठवडा सारांश 
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आ.  - - इ. प.ु  इ. - वाNयाची @दशा प.ू प.ू प.ू प.ू प.ू 
हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

@दनांक ४ ते ८ Oडस1बर, २०१९ दरPयान तापमानात वाढ संभवत असनू ढगाळ वातावरण राह
ल. 

@दनांक ६ ते १२ Oडस1बर, २०१९ साठS क$कण �वभागासाठS पज/Tयमानाचा �वUताVरत Wेणी अदंाज हा सामाTयपेMा जाUत राह
ल. सामाTय फरक वनUपती YनदZशांक (NDVI) 

नसुार ठाणे िज�_याम`ये वनUपती YनदZशांक चांग�या Uवaपाचा असनू +मा*णत पज/Tयमान YनदZशांक (SPI) नसुार म`यम ओलावा िUथती दश/�वfयात आल
 आहे. 

�पक अवUथा कृ�ष स�ला 

आंबा 

 

पालवी 

अवUथा  

• पुढ)ल पाचह) 5दवस ढगाळ वातावरण राह8याची श;यता अस<याने पालवी अव>थेत असले<या आंबा �पकावर तडुतAुयांचा तसेच करपा 

रोगाचा �ादभुाBव हो8याची श;यता अस<याने Cनयं%णासाठE डे<टामेGीन २.८% �वाह) १० Iम.ल). अ'धक संय;ुत बुरशीनाशक 

(काबKLडॅNझम १२% + मLकोझेब ६३%) १० Rॅम �Cत १० Iलटर पा8यात Iमसळून फवारणी करावी.  

नारळ - • नारळावर सSAया भंुTयाचा �ादभुाBव हो8याची श;यता असत.े या �कडीUया अVया माडाUया खोडातील मऊ गाभा खाऊन खोड आतून 

पोखXन काढतात. अVया खोडाUया आत अस<याने �ादभुाBव झाले<या 5ठकाणी बुंYयावर Cछ[े 5दसतात व \यातनू ताजा भुसा व तांबूस 

तप�कर) >%ाव वाहताना 5दसतो. या �कडीUया Cनयं%णासाठE Cछ[ातनू श;य असतील तेवढया अVया कोयतीUया सहा^याने काढून 

टाका_यात. माडाला कोण\याह) �कारे इजा कX नये आNण झा<यास \याला बोड`पे>ट लावावी. तसेच सSAया भंुTयाUया Cनयं%णासाठE 

बागेत �Cत हे;टर) २ गंध सापळे लावावेत. 

वांगी  वाढ
ची 

अवUथा  

• वांगी �पकावर सु%कृमीचा �ादभुाBव 5दसनू ये8याची श;यता असनू �ादभुाBवामुळे पाने �पवळी होवनू झाडाची वाढ खुंटते \यामुळे झाड 

सुकून मुळांवर वेAयावाकAया गाठE 5दसून येतात. सु%कृमीचा �ादभुाBव 5दसनू आ<यास Cनयं%णासाठE �थम कaडR>त झाड,े �पकांची 

अवशषे गोळा कXन जाळून नbट करावीत व कडूCनबं पcड १२५ Rॅम �Cत रोप बुYंयाभोवती जIमनीत Iमसळून dयावी. तसेच शेतात 

अधूनमधून मका या सु%कृमी �वरोधी �पकांची लागवड करावी. 

,मरची  वाढ
ची 

अवUथा  

• Iमरची �पकावर फुल�कड,े कोळी व पांढर) माशी मुळे चुरडा मुरडा या रोगाचा �ादभुाBव 5दसनू ये8याची श;यता आहे. �कडी पानातील रस 

शोषनू घेत<याने Iमरचीची पाने सुरकुतनू \यांची वाढ खुंटत.े रोगाचा �ादभुाBव 5दसनू आ<यास Cनय%ंणासाठE डायमेथोएट ३० ट;के �वाह) 

१० Iम.ल). + गंधक �कंवा मLकोझेब २० Rॅम �Cत १० Iलटर पा8यात Iमसळून पनुBलागवडी नतंर १० त े१५ 5दवसांUया अंतराने फवारणी 

करावी. 

• Iमरची �पकावर सु%कृमीचा �ादभुाBव 5दसनू ये8याची श;यता असनू �ादभुाBवामळेु पाने �पवळी होवनू झाडाची वाढ खुंटते \यामुळे झाड 

सुकून मुळांवर वेAयावाकAया गाठE 5दसून येतात. सु%कृमीचा �ादभुाBव 5दसनू आ<यास Cनयं%णासाठE �थम कaडR>त झाड,े �पकांची 

अवशषे गोळा कXन जाळून नbट करावीत व कडूCनबं पcड १२५ Rॅम �Cत रोप बुYंयाभोवती जIमनीत Iमसळून dयावी. तसेच शेतात 

अधूनमधून मका या सु%कृमी �वरोधी �पकांची लागवड करावी. 

कोबी  पनु/लागवड • कोबी �पकाची रोपे लागवडीयोTय झाल) अस<यास पनुBलागवड करावी. लागवड सर)वरंgयावर ४५ x ४५ से.मी. �कंवा ६० x ६० से.मी. 

अंतरावर करावी. लागवडीUया वेळेस �Cत एकर) ८ टन शेणखत, ३५ �कलो युiरया, १५० �कलो Iसगंल सपुर फो>फेट आNण ४० �कलो 

jयुरेट ऑफ पोटश खताची मा% dयावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी dयावे.  

अUटर  पनु/लागवड • अ>टर �पकाची रोपे लागवडीयोTय झाल) अस<यास पनुBलागवड करावी. लागवड सर)वरंgयावर ३० x ३० सcमी  �कंवा ३० x ६० सcमी 

अंतरावर करावी. नांगरणीUया वेळेस जIमनीत एकर) १० टन शेणखत Iमसळावे. लागवडीUया वेळेस �Cत एकर) ७८ �कलो युiरया, २५० 

�कलो Iसगंल सपुर फो>फेट आNण ६६ �कलो jयुरेट ऑफ पोटश खताची मा% dयावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी dयावे.   

सदर कृ�ष स�ला पhiका डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तj स,मती4या ,शफारशीनसुारतयार 

कaन +साVरत करfयात आल
. 

अkधक मा@हतीसाठS नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराlm शासनाचे कृषी अkधकार
 यां4याशी सपंक/  करावा 

 


