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पढु
ल पाचह
 @दवस पाऊसाची उघडीप राहून आकाश QनरR राह
ल. 

@दनांक ८ ते १४ नोSह1बर, २०१९ साठT क$कण �वभागासाठT पज/Vयमानाचा �वWताXरत Yेणी अदंाज हा सामाVयपेMा कमी राह
ल. सामाVय फरक वनWपती Qनद[शांक 

(NDVI) नसुार ठाणे िज�`यामaये वनWपती Qनद[शांक मaयम Wवbपाचा आ*ण +मा*णत पज/Vयमान Qनद[शांक (SPI) नसुार मaयम ओलावा िWथती दश/�वgयात 

आल
 आहे. 

�पक अवWथा कृ�ष स�ला 

भात प5व अवWथा • पुढ)ल पाचह) 4दवस पाऊसाची उघडीप राह9याची श;यता अस<याने तयार झाले<या भात �पकाची कापणी व मळणी उरकून Bयावी. 

वाल/ 

कडवा वाल 

पेरणी  • खर)प भात कापणी नतंर जDमनीEया अंगओ<यावर �वनामशागत वाल/ कडवा वाल �पकाची पेरणी कर9यासाठI भात कापणीनंतर शतेातील तणांचे 

Jलायफोसेट (५ Dम. ल). �Mत Dलटर पा9यातनू) या अMनवडक तणनाशकाचा वापर कOन Mनयं%ण करावे. Pयानतंर कोणतीह) मशागत न करता 

टोकण पQतीने दोन ओळीत ३० X १५ से.मी. अंतर ठेवनू वालाची पेरणी करावी. पेरणी करत ेवेळी $बया9याशेजार) भोक कOन PयामTये दाणेदार 

DमUखत गुंVयास एक �कलो या �माणे Xयावेत. 

• पेरणीपवूY $बया9यास थायरम ३ [ॅम �ती �कलो या बरुशीनाशकाची ��]या करावी व Pयानंतर एक �कलो $बया9यास २५ [ॅम या �माणात 

रायझो$बयम या जीवाण ूसंवधक̂ाची ��]या पेरणीपवूY १ तास आधी व बुरशीनाशकानंतर कOन $बयाणे सावल)त सुकवावे.  

आंबा 

 

पालवी • आं_याEया नवीन येणा`या पालवीवर तुडतडु,े शaड ेपोखरणार) आbण Dमजमाशीचा �ादभुा̂व हो9याची श;यता अस<याने पालवीचे �कडींपासून संरcण 

कर9यासाठI लॅdबडासायहॅलोeीन ५ ट;के �वाह) ६ Dम.ल). �कंवा ि;वनोलफॉस २५ ट;के �वाह) २५ Dम.ल). �Mत १० Dलटर पा9यात Dमसळून 

पाऊसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

• पारंपाhरक पTदतीने लागवड केले<या आंबा बागेमTये जुiया अनPुपा4दत झाडांची मTय फांद) छाटणी व इतर मTयम फांXयांची �वरळणी करावी. खपू 

जुiया आbण उंच झाडांची छाटणी बुTंयापासून दोन ततृीयांश उंचीवर  करावी व कमी वयाEया आbण कमी उंचीEया झाडांची छाटणी १२ त े१५ फुट 

उंचीवर करावी. छाटणी केले<या झाडांवर ;लोरोपायर)फॉस कkटकनाशक ५ Dम. ल). �Mत Dलटर पाणी या �माणात सपंूण ̂झाडावर फवाOन झाड 

Dभजवनू Bयावे तसेच कkटकनाशकाचे lावण छाटणी केले<या झाडांEया मुळांमTये देखील ओतावे. Pयानतंर १ Dलटर डांबराEया lावणामTये ५ [ॅम 

बा�वmट)नची भुकट) Dमसळून कापले<या फांXयांEया भागावर लावावे. छाटणी के<यानतंर सुnवातीEया काळात झाडाला १० ते १५ 4दवसांEया अंतराने 

१५० ते २०० Dलटर पाणी Xयावे. नवीन फुटवे आ<यानंतर दोन आठवoयांनी ३ ते ५ फुटवे ठेवनू नवीन फुटpयांची �वरळणी करावी. प4हल) �वरळणी 

के<यानतंर, छाटणी केले<या भागापासून खाल) फुटवे ये9यास सुरवात झा<यावर दर एक फुटावर एक या�माणे खोडाEया सव ̂बाजूला फुटवे ठेवनू 

इतर फुटवे काढून ठाकावेत. 

• घन लागवड (५ x ५ मी. �कंवा ६ x ४ मी.) असले<या आंबा बागांमTये खूप जुiया आbण उंच झाडांची सुnवातीEया काळापासून MनयDमत छाटणी 

करावी. या मTये उंची कमी करणे, फांXया एकमेकांमTये गे<या अस<यास छाटणे आbण वाळले<या फांXया काढून टाकणे या गोrट)ंचा अंतभा̂व 

करावा. घन लागवड असले<या बागांमधील कलमांची उंची दोन ओळींEया अंतराEया ८०% इतकk ठेवावी. 

भाजीपाला 

रोपवा@टका 

रोपवा@टका  • र_बी भाजीपाला रोपवाट)केतील रोपांEया जोमदार वाढ)साठI पेरणीनतंर १५ 4दवसांनी �Pयेक वाtयास ५० [ॅम युhरयाची मा%ा Xयावी.  

• भाजीपाला रोपवाट)केतील �पकावर पाने खाणार) अळी, पांढर) माशी, तडुतडु,े मावा इ. �कडींचा �ादभुा̂व 4दसनू आ<यास Mनयं%णासाठI डायDमथोएट 

१५ Dमल) �Mत १० Dल. पा9यात Dमसळून १० ते १५ 4दवसाEया अंतराने फवारणी करावी. 

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस MनयDमत पाणी दे9याची pयवmथा करावी.  

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 कbन 

+साXरत करgयात आल
. 

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

 


