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 हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Bदनांक २३ ते २७ नोPह2बर, २०१९ दरQयान कमाल तापमानात वाढ संभवत आहे.  

Bदनांक २२ ते २८ नोPह2बर, २०१९ साठT क%कण �वभागासाठT 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 ओलावा िVथती दश0�वgयात आल
 आहे. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

भात रोपवाBटका • र3बी उ6हाळी भात रोपवाट)केस ;नय<मत पाणी दे>याची @यवAथा करावी. 

आबंा 

 

पालवी • आ3ंयाCया नवीन येणाDया पालवीवर तडुतडु,े शFडे पोखरणार) आGण <मजमाशीचा �ादभुाIव हो>याची शJयता असKयाने पालवीचे 

�कडींपासनू संरLण कर>यासाठN लॅPबडासायहॅलोQीन ५ टJके �वाह) ६ <म.ल). �कंवा िJवनोलफॉस २५ टJके �वाह) २५ <म.ल). 

�;त १० <लटर पा>यात <मसळून फवारणी करावी. 

काज ू मोहोर • काज ू�पकाCया मोहोरावर ढेक>या व फुल�कडीचा �ादभुाIव हो>याची शJयता असKयाने मोहोराचे �कडींपासून संरLण कर>यासाठN 

मोहोर फुट>याCया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टJके �वाह) १० <म.ल). �;त १० <लटर पा>यात <मसळून फवारणी करावी. 

नारळ - • नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीCया �ादभुाIवामुळे फळाCया देठाखालCया भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चWे Xदसनू येतात व नतंर 

चWे वाढत जाऊन $%कोणी आकाराचे होतात. �ाद<ुभIत भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते पZरणामी नारळ लहान राहतात तसेच 

लहान फळांची गळ होते. �कडीCया ;नय%ंणासाठN ५ टJके कडू;नबंयJुत (अझाडीराJट)न) क^टकनाशक ७.५ <म.ल). सम�माणात 

पा>यात <मसळून मुळा_वारे ऑJटोबर ते नो@हFबर मXह6यात _यावे. औषध XदKयानतंर ४५ Xदवसापयaत नारळ काढू नयेत. 

या<शवाय नारळावर १ टJका कडु;नबंयJुत क^टकनाशक (;नमाझोल) ४ <म. ल). �ती<लटर पा>यातनू नारळाCया घडावर पडले 

अशी फवारणी करावी. फवारणी कर>यापवूc सवI �कडdAत व तयार नारळ काढून eयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कfन नgट 

करावेत.    

iचकू फळधारणा • 'चकूवर बी पोखरणाDया अळीचा �ादभुाIव Xदसनू येत असKयास ;नय%ंणासाठN 'चकू बागेतील �कडdAत तसेच गळलेल) सवI फळे 

व पालापाचोळा गोळा कfन नgट करावीत व बागेची AवCछता राखनू बागेत परेूसा सूयI�काश येईल असे पहावे. तसेच ५० टJके 

�वाह) �ोफेनोफोस १५ <म. ल). �कंवा १४.५ टJके �वाह) इंडोJझाकाबI ५ <म.ल) �कंवा २.८ टJके �वाह) डेKटामेQीन १० <म. ल). 

क^टकनाशकंची आलटून पालटून �;त १० <लटर पा>यातनू एक मXह6याCया अतंराने दोन फवार>या करा@यात.   

भ2डी पेरणी  • भFडी �पकाची लागवड ज<मनीची नांगरट कfन सर) पjतीने ४५ x १५ सF.मी. अतंरावर करावी. लागवडीCया वेळेस १५० �कलो 

शेणखत, ७०० dॅम यZुरया, ३ �कलो <सगंल सुपर फोAफेट आGण ४२० dॅम Pयरेुट ऑफ पोटाश �ती गुंठा खताची मा%ा _यावी. 

पेरणीनतंर हलके पाणी दयावे 

वांगी  रोप अवVथा  • वांगी �पकाची रोपे लागवडीयोlय झाल) असKयास पनुIलागवड करावी. पाने लहान राहणे या रोगापासून संरLण कर>याकर)ता 

पनुIलागवड करतेवेळी रोपे डाय<मथोएट १ <म. ल). आGण अmोमाय<सन ०.५ dॅम �;त <लटर पा>याCया nावणात ५ <म;नटे बडुवनू 

लागवड करावी. लागवड सर)वरं3यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. लागवडीCया वेळेस �ती एकर) ८ टन शेणखत, ४३ 

�कलो यZुरया, १२५ �कलो <सगंल सुपर फोAफेट आGण ३३ �कलो Pयरेुट ऑफ पोटश खताची मा%ा _यावी. लागवडीनतंर लगेच 

पाणी _यावे.   

-मरची  रोप अवVथा  • <मरची �पकाची रोपे लागवडीयोlय झाल) असKयास पनुIलागवड करावी. लागवड सर)वरं3यावर ६० x ६० से.मी. अतंरावर करावी. 

लागवडीCया वेळेस �ती एकर) ६ टन शेणखत, ६५ �कलो यZुरया, १८८ �कलो <सगंल सुपर फोAफेट आGण ३३ �कलो Pयरेुट ऑफ 



पोटश खताची मा%ा _यावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी _यावे.   

अVटर  रोपवाBटका • अAटर फुल�पकाCया रोपवाXटकेस ;नय<मत पाणी _यावे. 

झ2डू  रोपवाBटका • झFडू फुल�पकाCया रोपवाXटकेस ;नय<मत पाणी _यावे. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेkया 

- • जनावरांना �प>यासाठN AवCछ पाणी परुवoयाची @यवAथा करावी.  

• शेpयांमqये जतंाचा �ादभुाIव हो>याची शJयता असKयाने शेpयांना अलबFडाझॉल ७.५ <म. dॅम �;त �कलो वजनास या �माणात 

औषध _यावे. 

सदर कृ�ष स�ला पlmका डॉ. बाळासाहेब सावंत क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तn स-मती5या -शफारशीनुसारतयार कbन ,साWरत 

करgयात आल
. 

अiधक माBहतीसाठT नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराop शासनाचे कृषी अiधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


