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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 
Cदनांक १८ त े२२ Rडस4बर, २०१९ दरSयान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश अंशत: ढगाळ राह
ल.  

Cदनांक १३ त े१९ Rडस4बर, २०१९ साठV क&कण �वभागासाठV पज2Wयमानाचा �वXताYरत Zेणी अंदाज हा सामाWयपेOा कमी 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 

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

Bलटर पाCयात Bमसळून फवारणी करावी. 

कुळीथ  वाढ
ची अवXथा • कुळीथ �पकावर पाने गुडंाळणार) अळीचा �ादभुा6व 7दसनू येत अस8यास 9नयं%णासाठ< डायमेथोएट ३० टAके �वाह) २० 

Bम.ल). �कंवा �ोफेनोफॉस ५० टAके �वाह) २० Bम.ल) �9त १० Bलटर पाCयात Bमसळून फवारणी करावी.  

भईुमगु वाढ
ची अवXथा • भुईमगु �पकास १० त े१२ 7दवसांFया अंतराने पाणी देCयाची GयवHथा करावी.   

आंबा 

 

पालवी अवXथा  • पालवी अवHथेत असले8या आंबा �पकावर तुडतKुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुा6व होCयाची शAयता अस8याने 9नय%ंणासाठ< 

डे8टामेLीन २.८% �वाह) १० Bम.ल). अ'धक सयंुAत बरुशीनाशक (काबOPडॅRझम १२% + मPकोझेब ६३%) १० Vॅम �9त १० 

Bलटर पाCयात Bमसळून फवारणी करावी.  

काजू मोहोर अवXथा • मोहोर अवHथेत असले8या काजू �पकावर ढेकCया व फुल�कडीचा �ादभुा6व होCयाची शAयता आहे. �कड मोहोरातील रस शोषनू 

घेत ेZयामुळे मोहोर सुकून जातो. असून �कडीFया �ादभुा6वामुळे मोहोराचे ढेकCया व फुल�कडीपासून सरं[ण करCयासाठ< मोहोर 

फुटCयाFया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टAके �वाह) १० Bम.ल). �9त १० Bलटर पाCयात Bमसळून फवारणी करावी. (सदर 

क\टकनाशक लेबल Aलेम नाह)) 

नारळ - • �कनारप]ी भागाम2ये नारळ बागेत का^या डोAयाची अळीचा �ादभुा6व 7दसनू येत असनू �कडीFया अ^या पानाFया खालFया 

भागावर जाळी तयार क_न पानांतील ह`रतaGय खा8यामुळे पाने करप8यासारखी 7दसून येतात. �कडीFया 9नय%ंणासाठ< 

�कडलेल) पाने काढून नbट करावीत आRण १६ Bम. ल). डायमेथोएट ३० टAके �वाह) १० Bलटर पाCयात Bमसळून फवारणी 

करावी. तसेच �कडीFया जै�वक 9नयं%णासाठ< �9त माड �कडीFया १२ अ^या आढळून आ8यास गोनीओझस नेफट)डीस eया 

परोपजीवी �कटकाची ३५०० �ौढ क\टक �9त हेAटर) या �माणात बागेत झाव^यांवर सोडावेत.   

टोमेटो  वाढ
ची अवXथा • टोमेटो �पकास काठ<चा आधार gयावा. 

• टोमेटो �पकास �9त एकर) [े%ास ४३ �कलो यु̀ रया खताची मा%ा पनु6लागवडीनंतर एका म7हPयाने देCयात यावी. 

वांगी वाढ
ची अवXथा • वांगी �पकास �9त एकर) [े%ास ४३ �कलो यु̀ रया खताची मा%ा पनु6लागवडीनंतर एका म7हPयाने देCयात यावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेkया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पCयासाठ< कोमट व HवFछ पाणी परुवiयाची GयवHथा करावी.  

• �कमान तापमानात घट सभंवत अस8याने रा%ीFया वेळेस जनावरांFया गोठयात तसेच कjबKयांFया शडे म2ये गरजेनुसार 

�वजेचे ब8ब आRण शडेभोवती पडदे गंुडाळावे व 7दवसा गोठयाची दारे व RखडAया खलु) ठेवावीत जेणे क_न हवा खेळती 

राह)ल.   

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 सपंक2  करावा 
 


