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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक ७ ते ११ Pडस2बर, २०१९ दरQयान तापमानात वाढ सभंवत असनू Aदनांक ७ ते १० Pडस2बर, २०१९ दरQयान अशंत: ढगाळ वातावरण राह
ल. 

Aदनांक ६ ते १२ Pडस2बर, २०१९ साठT क%कण �वभागासाठT 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 सौQय ओलावा िVथती दश0�वgयात 

आल
 आहे. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

हरभरा  पेरणी  • हरभरा लागवडीसाठ6 लहान दा7यां8या वाणाक:रता ६० ते ६५ �कलो, म<यम दा7यां8या वाणाक:रता ६५ ते ७० �कलो आ=ण 

टपो?या दा7यां8या वाणाक:रता १०० �कलो $बयाणे �Aत हेBटर) वापरावे. मर रोगाचा �ादभुाDव टाळ7यासाठ6 पेरणीपवूF $बया7यास 

२ Gॅम थायरम अथवा ५ Gॅम JायकोडमाD �Aत �कलो $बयाणे चोळावे. यानतंर $बया7यास २५ Gॅम रायझो$बयम �Aत �कलो 

$बयाणे या �माणे बीज��Mया कNन $बयाणे सावल)त सुकवनू पेरणी करावी. पेरणी ३० x १० सP.मी. अतंरावर टोकण पQतीने 

करावी. पेरणी8या वेळी ५४ �कलो य:ुरया, ३१३ �कलो Rसगंल सुपर फोSफेट आ=ण ५० �कलो Tयरेुट ऑफ पोटाश �Aत हेBटर) 

Vयावे.  

आबंा 

 

पालवी  • पालवी अवSथेत असलेWया आबंा �पकावर तडुतXुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुाDव हो7याची शBयता असWयाने Aनय%ंणासाठ6 

डेWटामेYीन २.८% �वाह) १० Rम.ल). अ'धक संयBुत बरुशीनाशक (काब\]डॅ=झम १२% + म]कोझेब ६३%) १० Gॅम �Aत १० 

Rलटर पा7यात Rमसळून फवारणी करावी.  

काज ू मोहोर • मोहोर अवSथेत असलेWया काज ू �पकावर ढेक7या व फुल�कडीचा �ादभुाDव हो7याची शBयता आहे. �कड मोहोरातील व नवीन 

पालवीतील रस शोषनू घेते bयामुळे मोहोर सुकून जातो. असनू �कडी8या �ादभुाDवामुळे मोहोराचे ढेक7या व फुल�कडीपासनू 

संरcण कर7यासाठ6 मोहोर फुट7या8या वेळी �ोफेनोफॉस ५० टBके �वाह) १० Rम.ल). �Aत १० Rलटर पा7यात Rमसळून 

फवारणी करावी. 

नारळ - • नवीन लागवड केलेWया नारळ बागेत तीन ते चार वष\ वयापयeत8या माडाना ६ ते ७ fदवसां8या अतंराने पाणी दे7याची gयवSथा 

करावी तसेच पणूD वाढलेWया माडांना जRमनी8या मगदरुा�माणे ५ ते १० fदवसां8या अतंराने पाणी दे7याची gयवSथा करावी. 

आhयाम<ये ओलावा fटक�व7यासाठ6 नारळा8या शPडया परुाgयात आ=ण झावhयांचे आ8छादन करावे.  

वांगी/-मरची/ 

टोमेटो  

वाढ
ची 

अवVथा  

• वांगी, Rमरची आ=ण टोमेटो �पकाम<ये तडुतडु,े पांढर) माशी व मावा �कडीं पानां8या खाल8या भागावर राहून पानांतील अ]नरस 

शोषनू घेतात व bयामुळे पाने �पवळी होतात. �कडींचा �ादभुाDव fदसनू आWयास Aनय%ंणासाठ6 डायमेथोएट ३० टBके �वाह) १० 

Rम.ल). �Aत १० Rलटर पा7यात Rमसळून फवारणी करावी तसेच �पकाम<ये �पवhया 'चकट कागदा8या सापhयाचा वापर करावा. 

अVटर  पनु0लागवड • अSटर �पकाची रोपे लागवडीयोlय झाल) असWयास पनुDलागवड करावी. लागवड सर)वरंmयावर ३० x ३० सPमी  �कंवा ३० x ६० 

सPमी अतंरावर करावी. नांगरणी8या वेळेस जRमनीत एकर) १० टन शेणखत Rमसळावे. लागवडी8या वेळेस �Aत एकर) ७८ �कलो 

य:ुरया, २५० �कलो Rसगंल सुपर फोSफेट आ=ण ६६ �कलो Tयरेुट ऑफ पोटश खताची मा% Vयावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी 

Vयावे.   

झ2डू  पनु0लागवड • झPडू �पकाची रोपे लागवडीयोlय झाल) असWयास पनुDलागवड करावी. लागवड सर)वरंmयावर ४५ x ४५ से.मी. �कंवा ६० x ६० 

से.मी. अतंरावर करावी. लागवडी8या वेळेस �ती एकर) ४-६ टन शणेखत, ४३ �कलो य:ुरया, १२५ �कलो Rसगंल सुपर फोSफेट 

आ=ण ३३ �कलो Tयरेुट ऑफ पोटश खताची मा% Vयावी. पनुDलागवड कर7या8या पवूD सं<येला रोपांना भरपरू पाणी दयावे तसेच 



रोप लागवडी8या fदवशी मुnय शेताला भरपरू पाणी दयावे व लागवड सं<याकाळी करावी.लागवडीसाठ6 कणखर १५-२० से.मी. 

उंचीचे ५-६ पाने असलेल) रोपे Aनवडावी. पनुDलागवड करतेवेळी रोपे डायRमथोएट १.५ Rमल) �Aत Rलटर व ५० टBके काब\]डाझीम 

१ Gॅम �ती Rलटर पा7या8या pावणात ५ RमAनटे बडुवनू qयावीत. लागवडीनतंर लगेच पाणी Vयावे.   

मोगरा  फुल 

अवVथा  

• मोगरा �पकास खताची दसुर) मा%ा ५ ते १० �कलो शेणखत, ६५ Gॅम य:ुरया, ३७५ Gॅम Rसगंल सुपर फोSफेट आ=ण १०० Gॅम 

Tयरेुट ऑफ पोटश �Aत झाड rडसPबर मfह]यात दे7यात यावी. 

• मोगरा �पकावर कळी पोखरणार) अळी, पाने गुंडाळणार) अळी, कोळी व कhया खाणार) अळीचा �ादभुाDव fदसनू आWयास 

�कडी8या Aनय%ंणासाठ6 �ादभुाDवGSत पाने व कhया काढून नsट कराgयात व गरजेनसुार ५ टBके Aनबोळी अकाDची फवारणी 

करावी. 

दभुती 

जनावरे/शेjया  

- • जनावरांवर गोचीडांचा �ादभुाDव हो7याची शBयता असWयाने Aनय%ंणासाठ6 गोठयाची Sव8छता राखावी व पशुवVैयका8या 

मागDदशDनाखाल) डेWटामेYीन २ Rम.ल). �Aत Rलटर पा7याम<ये Rमसळून संपणूD अगंावर pावण फवारावे. जनावरे औषध चाटणार 

नाह), याक:रता फवारणी पवूF जनावराला पाणी पाजावे.      

सदर कृ�ष स�ला पklका डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तm स-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार कbन ,साWरत करgयात आल
. 

अnधक माAहतीसाठT नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराop शासनाचे कृषी अnधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


