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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक १४ व १५ Pडस2बर, २०१९ दरQयान आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

Aदनांक १३ ते १९ Pडस2बर, २०१९ साठS क%कण �वभागासाठS पज0Uयमानाचा �वVताWरत Xेणी अदंाज हा सामाUयपेMा कमी 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 

वाल  वाढ
ची 

अवVथा  

• वाल �पकाम2ये मावा �कडीचा �ादभुा6व 7दसनू येत अस8यास 9नय%ंणासाठ< �वाह) डायमेथोएट ३० टAके १२ Bम. ल). �ती १० 

Bलटर पाCयात Bमसळून फवारणी करावी. 

आबंा 

 

पालवी 

अवVथा  

• पालवी अवEथेत असले8या आबंा �पकावर तडुतHुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुा6व होCयाची शAयता अस8याने 

9नय%ंणासाठ< डे8टामेIीन २.८% �वाह) १० Bम.ल). अ'धक संयAुत बरुशीनाशक (काबLMडॅOझम १२% + मMकोझेब ६३%) १० 

Sॅम �9त १० Bलटर पाCयात Bमसळून फवारणी करावी.  

नारळ - • �कनारपTी भागाम2ये नारळ बागेत काUया डोAयाची अळीचा �ादभुा6व 7दसनू येत असनू �कडीVया अUया पानाVया खालVया 

भागावर जाळी तयार कXन पानांतील हYरतZ[य खा8यामुळे पाने करप8यासारखी 7दसून येतात. �कडीVया 9नय%ंणासाठ< 

�कडलेल) पाने काढून न]ट करावीत आOण १६ Bम. ल). डायमेथोएट ३० टAके �वाह) १० Bलटर पाCयात Bमसळून फवारणी 

करावी. तसेच �कडीVया ज�ैवक 9नय%ंणासाठ< �9त माड �कडीVया १२ अUया आढळून आ8यास गोनीओझस नेफट)डीस `या 

परोपजीवी �कटकाची ३५०० �ौढ कbटक �9त हेAटर) या �माणात बागेत झावUयांवर सोडावेत.   

iचकू फळधारणा • 'चकूवर बी पोखरणाcया अळीचा �ादभुा6व 7दसनू येत अस8यास 9नय%ंणासाठ< 'चकू बागेतील �कडSEत तसेच गळलेल) सव6 

फळे व पालापाचोळा गोळा कXन न]ट करावीत व बागेची EवVछता राखनू बागेत परेूसा सूय6�काश येईल असे पहावे. तसेच 

५० टAके �वाह) �ोफेनोफोस १५ Bम. ल). �कंवा १४.५ टAके �वाह) इंडोAझाकाब6 ५ Bम.ल) �कंवा २.८ टAके �वाह) डे8टामेIीन 

१० Bम. ल). कbटकनाशक �9त १० Bलटर पाCयात Bमसळून फवारणी करावी. 

-मरची वाढ
ची 

अवVथा  

• Bमरची �पकाम2ये तडुतडु,े पांढर) माशी व मावा �कडीं पानांVया खालVया भागावर राहून पानांतील अMनरस शोषनू घेतात व 

gयामुळे पाने �पवळी होतात. �कडींचा �ादभुा6व 7दसनू आ8यास 9नय%ंणासाठ< डायमेथोएट ३० टAके �वाह) १० Bम.ल). �9त १० 

Bलटर पाCयात Bमसळून फवारणी करावी तसेच �पकाम2ये �पवUया 'चकट कागदाVया सापUयाचा ४ ते ५ �9त एकर) वापर 

करावा व शेतातील बांध EवVछ ठेवावेत.  

मोगरा  फुल 

अवVथा  

• मोगरा �पकावर कळी पोखरणार) अळी, पाने गुंडाळणार) अळी, कोळी व कUया खाणार) अळीचा �ादभुा6व 7दसनू आ8यास 

�कडीVया 9नय%ंणासाठ< �ादभुा6वSEत पाने व कUया काढून न]ट करा[यात व गरजेनसुार ५ टAके 9नबोळी अका6ची फवारणी 

करावी. 

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

-शफारशीनसुारतयार कbन ,साWरत करgयात आल
. 

अiधक माAहतीसाठS नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अiधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


