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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक ११ ते १५ Pडस2बर, २०१९ दरQयान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

Aदनांक १३ ते १९ 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 लागवडीसाठ8 लहान दा9यां:या वाणाक<रता ६० ते ६५ �कलो, म>यम दा9यां:या वाणाक<रता ६५ ते ७० �कलो आ?ण 

टपोAया दा9यां:या वाणाक<रता १०० �कलो $बयाणे �Cत हेDटर) वापरावे. मर रोगाचा �ादभुाFव टाळ9यासाठ8 पेरणीपवूH $बया9यास 

२ Iॅम थायरम अथवा ५ Iॅम LायकोडमाF �Cत �कलो $बयाणे चोळावे. यानतंर $बया9यास २५ Iॅम रायझो$बयम �Cत �कलो 

$बयाणे या �माणे बीज��Oया कPन $बयाणे सावल)त सुकवनू पेरणी करावी. पेरणी ३० x १० सR.मी. अतंरावर टोकण पSतीने 

करावी. पेरणी:या वेळी ५४ �कलो य<ुरया, ३१३ �कलो Tसगंल सुपर फोUफेट आ?ण ५० �कलो Vयरेुट ऑफ पोटाश �Cत हेDटर) 

Wयावे.  

आबंा 

 

पालवी 

अवVथा  

• पालवी अवUथेत असलेXया आबंा �पकावर तडुतYुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुाFव हो9याची शDयता असXयाने Cनय%ंणासाठ8 

डेXटामेZीन २.८% �वाह) १० Tम.ल). अ'धक संयDुत बरुशीनाशक (काब]^डॅ?झम १२% + म^कोझेब ६३%) १० Iॅम �Cत १० Tलटर 

पा9यात Tमसळून फवारणी करावी.  

नारळ - • बाaपीभवनात वाढ संभवत असXयाने नवीन लागवड केलेXया नारळ बागेत तीन ते चार वष] वयापयcत:या माडाना ६ ते ७ 

dदवसां:या अतंराने पाणी दे9याची eयवUथा करावी तसेच पणूF वाढलेXया माडांना जTमनी:या मगदरुा�माणे ५ ते १० dदवसां:या 

अतंराने पाणी दे9याची eयवUथा करावी. आfयाम>ये ओलावा dटक�व9यासाठ8 नारळा:या शRडया परुाeयात आ?ण झावfयांचे 

आ:छादन करावे.  

iचकू फळधारणा • बाaपीभवनात वाढ संभवत असXयाने 'चकू बागेस ७ ते ८ dदवसां:या अतंराने पाणी दे9याची eयवUथा करावी.   

• 'चकूवर बी पोखरणाAया अळीचा �ादभुाFव dदसनू येत असXयास Cनय%ंणासाठ8 'चकू बागेतील �कडIUत तसेच गळलेल) सवF फळे 

व पालापाचोळा गोळा कiन नaट करावीत व बागेची Uव:छता राखनू बागेत परेूसा सूयF�काश येईल असे पहावे. तसेच ५० टDके 

�वाह) �ोफेनोफोस १५ Tम. ल). �कंवा १४.५ टDके �वाह) इंडोDझाकाबF ५ Tम.ल) �कंवा २.८ टDके �वाह) डेXटामेZीन १० Tम. ल). 

कjटकनाशक �Cत १० Tलटर पा9यात Tमसळून फवारणी करावी. 

वांगी  वाढ
ची 

अवVथा  

• वांगी, �पकाम>ये तडुतडु,े पांढर) माशी व मावा �कडीं पानां:या खाल:या भागावर राहून पानांतील अ^नरस शोषनू घेतात व 

lयामुळे पाने �पवळी होतात. �कडींचा �ादभुाFव dदसनू आXयास Cनय%ंणासाठ8 डायमेथोएट ३० टDके �वाह) १० Tम.ल). �Cत १० 

Tलटर पा9यात Tमसळून फवारणी करावी तसेच �पकाम>ये �पवfया 'चकट कागदा:या सापfयाचा वापर करावा. 

• वांगी �पकास �Cत एकर) nे%ास ४३ �कलो य<ुरया खताची मा%ा पनुFलागवडीनतंर एका मdह^याने दे9यात यावी. 

-मरची वाढ
ची 

अवVथा  

• Tमरची �पकाम>ये तडुतडु,े पांढर) माशी व मावा �कडीं पानां:या खाल:या भागावर राहून पानांतील अ^नरस शोषनू घेतात व 

lयामुळे पाने �पवळी होतात. �कडींचा �ादभुाFव dदसनू आXयास Cनय%ंणासाठ8 डायमेथोएट ३० टDके �वाह) १० Tम.ल). �Cत १० 

Tलटर पा9यात Tमसळून फवारणी करावी तसेच �पकाम>ये �पवfया 'चकट कागदा:या सापfयाचा वापर करावा. 

मोगरा  फुल • मोगरा �पकास खताची दसुर) मा%ा ५ ते १० �कलो शणेखत, ६५ Iॅम य<ुरया, ३७५ Iॅम Tसगंल सुपर फोUफेट आ?ण १०० Iॅम 



अवVथा  Vयरेुट ऑफ पोटश �Cत झाड oडसRबर मdह^यात दे9यात यावी. 

• मोगरा �पकावर कळी पोखरणार) अळी, पाने गुंडाळणार) अळी, कोळी व कfया खाणार) अळीचा �ादभुाFव dदसनू आXयास 

�कडी:या Cनय%ंणासाठ8 �ादभुाFवIUत पाने व कfया काढून नaट कराeयात व गरजेनसुार ५ टDके Cनबोळी अकाFची फवारणी 

करावी. 

दभुती 

जनावरे/शेjया  

- • जनावरांवर गोचीडांचा �ादभुाFव हो9याची शDयता असXयाने Cनय%ंणासाठ8 गोठयाची Uव:छता राखावी व पशुवWैयका:या 

मागFदशFनाखाल) डेXटामेZीन २ Tम.ल). �Cत Tलटर पा9याम>ये Tमसळून सपंणूF अगंावर qावण फवारावे. जनावरे औषध चाटणार 

नाह), याक<रता फवारणी पवूH 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
. 

अiधक माAहतीसाठT नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराno शासनाचे कृषी अiधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


