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कृ�ष�वदया �वभाग 
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(Cदनांक ३०/११/२०१९ ते ०६/१२/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा2नमुान  

(Cदनांक ०७/१२/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू ११/१२/२०१९ सकाळी 

८:३० वाजेपयIत) 

३०/११ ०१/१२ ०२/१२ ०३/१२ ०४/१२ ०५/१२ ०६/१२  ०७/१२ ०८/१२  ०९/१२ १०/१२ ११/१२ 

०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० ०.० पाऊस (/ममी) ० ० ० ० ० 

३३.५  ३३.१  ३३.२  ३३.०  ३१.०  ३०.०  ३१.०  कमाल तापमान (अं.से) ३४ ३४ ३५ ३४ ३३ 

२०.५  २०.०  २०.५  २३.०  २२.०  २३.५  १९.५  Lकमान तापमान (अं.से) २३ २३ २४ २४ २३ 

०  २  २  ६  २  ६  २  मेघा7छादन (ऑ8टा) २ २ ७ ४ २ 

८७  ८४  ९३  ८८  ९१  ९१  ८९  सकाळची सापेO आ52ता ७० ६९ ७७ ७४ ७० 

५५  ५५  ५५  ६०  ६३  ५९  - दपुारची सापेO आ52ता ४७ ४५ ४९ ४९ ४३ 

१.९   २.२  २.५  ३.३  ४.१  २.९  १.८  वाPयाचा वेग (Lकमी/तास) ९ ८ ६ ६ ६ 

शांत शांत शांत शांत शांत शांत शांत वाPयाची Cदशा प.ू प.ू प.ू प.ू प.ू 

पाऊस (/ममी) मागील आठवडयातील पाऊस (/ममी) १/१/२०१९ पासनू आजपयIत पाऊस (/ममी) गे�या वषQचा 

०.०                          ५१३०.९                   ३०७१.८   

हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Cदनांक ७ ते ११ Rडस4बर, २०१९ दरSयान तापमानात वाढ सभंवत असनू Cदनांक ९ ते १० Rडस4बर, २०१९ दरSयान ढगाळ वातावरण राह
ल. 

Cदनांक ६ ते १२ Rडस4बर, २०१९ साठV क&कण �वभागासाठV पज2Wयमानाचा �वXताYरत Zेणी अदंाज हा सामाWयपेOा जाXत राह
ल. सामाWय फरक वनXपती \नद]शांक 

(NDVI) नसुार र�ना�गर
 िज�bयामcये वनXपती \नद]शांक चांग�या Xवdपाचा असनू .मा-णत पज2Wयमान \नद]शांक (SPI) नसुार सौSय ओलावा िXथती 

दश2�वiयात आल
 आहे.  

�पक अवXथा कृ�ष स�ला 

आबंा 

 

पालवी ते 

मोहोर 

अवXथा  

• पालवी अव2थेत असले5या आबंा �पकावर तडुत8ुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुा:व हो<याची श=यता अस5याने >नय%ंणासाठA 

डे5टामेCीन २.८% �वाह) १० Eम.ल). अ'धक संय=ुत बरुशीनाशक (काबGHडॅJझम १२% + मHकोझेब ६३%) १० Nॅम �>त १० 

Eलटर पा<यात Eमसळून फवारणी करावी. तसेच मोहोर अव2थेत असले5या आबंा �पकावर तडुत8ुयांचा व भुर) रोगाचा �ादभुा:व 

हो<याची श=यता अस5याने >नय%ंणासाठA डे5टामेCीन २.८% �वाह) १० Eम.ल). + हे=झाकोनाझोल ५% �वाह) ५ Eम.ल). �>त 

१० Eलटर पा<यात Eमसळून फवारणी करावी.  

काज ू मोहोर • मोहोर अव2थेत असले5या काज ू �पकावर ढेक<या व फुल�कडीचा �ादभुा:व हो<याची श=यता आहे. �कड मोहोरातील व नवीन 

पालवीतील रस शोषनू घेते Sयामुळे मोहोर सुकून जातो. असनू �कडीTया �ादभुा:वामुळे मोहोराचे ढेक<या व फुल�कडीपासनू 

संरUण कर<यासाठA मोहोर फुट<याTया वेळी �ोफेनोफॉस ५० ट=के �वाह) १० Eम.ल). �>त १० Eलटर पा<यात Eमसळून 

फवारणी करावी. 

नारळ - • नवीन लागवड केले5या नारळ बागेत तीन ते चार वषG वयापयWतTया माडाना ६ ते ७ XदवसांTया अतंराने पाणी दे<याची Yयव2था 

करावी तसेच पणू: वाढले5या माडांना जEमनीTया मगदरुा�माणे ५ ते १० XदवसांTया अतंराने पाणी दे<याची Yयव2था करावी. 

आZयाम[ये ओलावा Xटक�व<यासाठA नारळाTया श]डया परुाYयात आJण झावZयांचे आTछादन करावे.  

क/लगंड वाढ
ची  

अवXथा 

• कEलगंड �पकावर तडुतडु ेव मावा �कडींचा �ादभुा:व Xदसनू येत अस5यास >नय%ंणासाठA डायमेथोएट ३० ट=के �वाह) १५ Eम.ल). 

�>त १० Eलटर पा<यात Eमसळून फवारणी करावी तसेच �पकाम[ये �पवZया 'चकट कागदाTया सापZयाचा वापर करावा. 

वांगी//मरची/ 

टोमेटो  

वाढ
ची 

अवXथा  

• वांगी, Eमरची आJण टोमेटो �पकाम[ये तडुतडु,े पांढर) माशी व मावा �कडीं पानांTया खालTया भागावर राहून पानांतील अHनरस 

शोषनू घेतात व Sयामुळे पाने �पवळी होतात. �कडींचा �ादभुा:व Xदसनू आ5यास >नय%ंणासाठA डायमेथोएट ३० ट=के �वाह) १० 

Eम.ल). �>त १० Eलटर पा<यात Eमसळून फवारणी करावी तसेच �पकाम[ये �पवZया 'चकट कागदाTया सापZयाचा वापर करावा. 

कोबी  पनु2लागवड • कोबी �पकाची रोपे लागवडीयो`य झाल) अस5यास पनु:लागवड करावी. लागवड सर)वरंaयावर ४५ x ४५ से.मी. �कंवा ६० x ६० 

से.मी. अतंरावर करावी. लागवडीTया वेळेस �>त एकर) ८ टन शणेखत, ३५ �कलो यcुरया, १५० �कलो Eसगंल सुपर फो2फेट 

आJण ४० �कलो dयरेुट ऑफ पोटश खताची मा% eयावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी eयावे.  

दभुती 

जनावरे/शेkया  

- • जनावरांवर गोचीडांचा �ादभुा:व हो<याची श=यता अस5याने >नय%ंणासाठA गोठयाची 2वTछता राखावी व पशुवeैयकाTया 

माग:दश:नाखाल) डे5टामेCीन २ Eम.ल). �>त Eलटर पा<याम[ये Eमसळून संपणू: अगंावर gावण फवारावे. जनावरे औषध चाटणार 

नाह), याकcरता फवारणी पवूi जनावराला पाणी पाजावे.      

सदर कृ�ष स�ला पlmका डॉ. बाळासाहेब सावतं क&कण कृ�ष �व'यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तn स/मती7या 

/शफारशीनसुारतयार कdन .साYरत करiयात आल
. 

अ�धक माCहतीसाठV नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराop शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


