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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Cदनांक ११ ते १५ Rडस4बर, २०१९ दरSयान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

Cदनांक १३ ते १९ 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 

भईुमगु वाढ
ची 

अवXथा  

• आ3छाद)त गाद) वा5यावर)ल उगवण झाले:या भुईमगुा3या फां<या �कंवा पाने आ3छादनाखाल) राहणार नाह)त याची काळजी 

Bयावी व अशी रोपे हाताने भोकातनू अलगद बाहेर काढावीत. 

• बाEपीभवनात वाढ संभवत अस:याने भुईमगु �पकास १० ते १२ Fदवसां3या अतंराने पाणी देGयाची HयवIथा करावी.   

आबंा 

 

पालवी 

अवXथा  

• पालवी अवIथेत असले:या आबंा �पकावर तडुतKुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुाLव होGयाची शMयता अस:याने Nनय%ंणासाठP 

डे:टामेRीन २.८% �वाह) १० Tम.ल). अ'धक संयMुत बरुशीनाशक (काबVWडॅYझम १२% + मWकोझेब ६३%) १० \ॅम �Nत १० Tलटर 

पाGयात Tमसळून फवारणी करावी.  

काज ू मोहोर 

अवXथा 

• मोहोर अवIथेत असले:या काज ू �पकावर ढेकGया व फुल�कडीचा �ादभुाLव होGयाची शMयता आहे. �कड मोहोरातील रस शोषनू 

घेते ^यामुळे मोहोर सुकून जातो. असनू �कडी3या �ादभुाLवामुळे मोहोराचे ढेकGया व फुल�कडीपासनू संर_ण करGयासाठP मोहोर 

फुटGया3या वेळी �ोफेनोफॉस ५० टMके �वाह) १० Tम.ल). �Nत १० Tलटर पाGयात Tमसळून फवारणी करावी. 

नारळ - • बाEपीभवनात वाढ संभवत अस:याने नवीन लागवड केले:या नारळ बागेत तीन ते चार वषV वयापयaत3या माडाना ६ ते ७ 

Fदवसां3या अतंराने पाणी देGयाची HयवIथा करावी तसेच पणूL वाढले:या माडांना जTमनी3या मगदरुा�माणे ५ ते १० Fदवसां3या 

अतंराने पाणी देGयाची HयवIथा करावी. आbयामcये ओलावा Fटक�वGयासाठP नारळा3या शeडया परुाHयात आYण झावbयांचे 

आ3छादन करावे.  

सपुार
 - • सुपार)3या ३ वषाLवर)ल झाडास १६० \ॅम यfुरया आYण १२५ \ॅम gयरेुट ऑफ पोटश असा खताचा दसुरा हhता झाडा3या बुcंया 

पासनू १ मीटर अतंरावर बांगडी पiतीने चरात देवनू चर बजुवनू Bयावा. वर Fदलेल) खताची मा%ा तीन वषाLपे_ा कमी वया3या 

लागवडीस देताना पFह:या वषj १/३ पट आYण दसुlया वषj २/३ पट या �माणे देGयात यावी. 

• बाEपीभवनात वाढ संभवत अस:याने सुपार) बागेत ७ ते ८ Fदवसां3या अतंराने पाणी देGयाची HयवIथा करावी.   

क/लगंड वाढ
ची  

अवXथा 

• कTलगंड �पकावर तडुतडु ेव मावा �कडींचा �ादभुाLव Fदसनू येत अस:यास Nनय%ंणासाठP डायमेथोएट ३० टMके �वाह) १५ Tम.ल). 

�Nत १० Tलटर पाGयात Tमसळून फवारणी करावी तसेच �पकामcये �पवbया 'चकट कागदा3या सापbयाचा वापर करावा. 

• कTलगंड �पका3या �Nत आbयास ११ \ॅम यfुरया तसेच संकर)त कTलगंडाला �Nत आbयास २० \ॅम यfुरया खताची मा%ा 

लागवडीनतंर एका मFहWयाने देGयात यावी. 

वांगी  वाढ
ची 

अवXथा  

• वांगी, �पकामcये तडुतडु,े पांढर) माशी व मावा �कडीं पानां3या खाल3या भागावर राहून पानांतील अWनरस शोषनू घेतात व 

^यामुळे पाने �पवळी होतात. �कडींचा �ादभुाLव Fदसनू आ:यास Nनय%ंणासाठP डायमेथोएट ३० टMके �वाह) १० Tम.ल). �Nत १० 

Tलटर पाGयात Tमसळून फवारणी करावी तसेच �पकामcये �पवbया 'चकट कागदा3या सापbयाचा वापर करावा. 

• वांगी �पकास �Nत एकर) _े%ास ४३ �कलो यfुरया खताची मा%ा पनुLलागवडीनतंर एका मFहWयाने देGयात यावी. 

/मरची वाढ
ची 

अवXथा  

• Tमरची �पकामcये तडुतडु,े पांढर) माशी व मावा �कडीं पानां3या खाल3या भागावर राहून पानांतील अWनरस शोषनू घेतात व 

^यामुळे पाने �पवळी होतात. �कडींचा �ादभुाLव Fदसनू आ:यास Nनय%ंणासाठP डायमेथोएट ३० टMके �वाह) १० Tम.ल). �Nत १० 



Tलटर पाGयात Tमसळून फवारणी करावी तसेच �पकामcये �पवbया 'चकट कागदा3या सापbयाचा वापर करावा. 

दभुती 

जनावरे/शेkया  

- • जनावरांवर गोचीडांचा �ादभुाLव होGयाची शMयता अस:याने Nनय%ंणासाठP गोठयाची Iव3छता राखावी व पशुव<ैयका3या 

मागLदशLनाखाल) डे:टामेRीन २ Tम.ल). �Nत Tलटर पाGयामcये Tमसळून सपंणूL अगंावर oावण फवारावे. जनावरे औषध चाटणार 

नाह), याकfरता फवारणी पवूj 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 
 


