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            मागील हवामान आठवडा सारांश 
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हवामान पवूा/नमुान  

(Aदनांक ३०/११/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू ०४/१२/२०१९ सकाळी 

८:३० वाजेपयHत) 

२३/११ २४/११ २५/११ २६/११ २७/११ २८/११ २९/११  ३०/११ ०१/१२  ०२/१२ ०३/१२ ०४/१२ 

०.० ०.० ०.० ०.० ०.० - - पाऊस (,ममी) ० ० ० ० ० 

३६.६  ३७.३  ३६.६  ३७.१  ३६.०  - - कमाल तापमान (अ.ंसे) ३३ ३३ ३३ ३३ ३२ 

२३.६  २२.९  २२.४  २१.७  २२.३  - - Jकमान तापमान (अ.ंसे) २३ २३ २३ २४ २५ 

- - - - - - - मेघा4छादन (ऑ5टा) ७ ५ ६ ५ ७ 

९९  ९९  १००  ९२  ९४  - - सकाळची सापेM आ2/ता ६३ ६८ ६८ ६९ ७२ 

६३  ५७ ५८ ५७  ६६  - - दपुारची सापेM आ2/ता ४२ ४२ ४० ४१ ४५ 
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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक ३० नोOह1बर ते ४ Pडस1बर, २०१९ दरQयान तापमानात वाढ सभंवत असनू ढगाळ वातावरण राह
ल. 

Aदनांक २९ नोOह1बर ते १ Pडस1बर, २०१९ साठT क$कण �वभागासाठT पज/Uयमानाचा �वVताWरत Xेणी अदंाज हा सामाUयपेMा जाVत राह
ल. सामाUय फरक वनVपती 

Zनद[शांक (NDVI) नसुार ठाणे िज�`यामaये वनVपती Zनद[शांक चांग�या Vवbपाचा असनू +मा*णत पज/Uयमान Zनद[शांक (SPI) नसुार मaयम ओलावा िVथती 

दश/�वgयात आल
 आहे. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

आंबा 

 

पालवी त े

मोहोर अवVथा  

• पुढ)ल पाचह) 6दवस ढगाळ वातावरण रा9:याची श=यता अस>याने पालवी अव@थेत असले>या आंबा �पकावर तडुतCुयांचा तसेच 

करपा रोगाचा �ादभुाDव हो:याची श=यता अस>याने Eनयं%णासाठG डे>टामेIीन २.८% �वाह) १० Kम.ल). अ'धक संयु=त बुरशीनाशक 

(काबMNडॅPझम १२% + मNकोझेब ६३%) १० Tॅम �Eत १० Kलटर पा:यात Kमसळून फवारणी करावी. तसेच मोहोर अव@थेत 

असले>या आंबा �पकावर तडुतCुयांचा व भुर) रोगाचा �ादभुाDव हो:याची श=यता अस>याने Eनय%ंणासाठG डे>टामेIीन २.८% �वाह) 

१० Kम.ल). + हे=झाकोनाझोल ५% �वाह) ५ Kम.ल). �Eत १० Kलटर पा:यात Kमसळून फवारणी करावी.  

नारळ - • नारळावर)ल गUडाभुंगा या �कडीVया Eनय%ंणासाठG नारळ बागेमWये शेणखताVया खCयात अXयांना मार:यासाठG दर दोन म6हNयांनी 

=लोरोपायर)फॉस २० Kमल) �Eत १० Kलटर पा:यात Kमसळून फवारावे. 

• नारळ बागेत ८ त े१० 6दवसांVया अंतराने पाणी दे:याची Zयव@था करावी तसेच आXयामWये ओलावा 6टक�व:यासाठG नारळाVया 

शUडया पुराZयात आPण झावXयांचे आVछादन करावे. 

वांगी  वाढ
ची अवVथा  • वांगी �पकावर सु%कृमीचा �ादभुाDव 6दसनू ये:याची श=यता असनू �ादभुाDवामळेु पाने �पवळी होवनू झाडाची वाढ खुंटत े]यामुळे झाड 

सुकून मुळांवर वेCयावाकCया गाठG 6दसून येतात. सु%कृमीचा �ादभुाDव 6दसनू आ>यास Eनयं%णासाठG �थम क^डT@त झाड,े �पकांची 

अवशषे गोळा क_न जाळून नaट करावीत व कडूEनबं पUड १२५ Tॅम �Eत रोप बुWंयाभोवती जKमनीत Kमसळून bयावी. तसेच शेतात 

अधूनमधून मका या सु%कृमी �वरोधी �पकांची लागवड करावी. 

,मरची  वाढ
ची अवVथा  • Kमरची �पकावर फुल�कड,े कोळी व पांढर) माशी मुळे चुरडा मुरडा या रोगाचा �ादभुाDव 6दसनू ये:याची श=यता आहे. �कडी पानातील 

रस शोषनू घेत>याने Kमरचीची पाने सुरकुतनू ]यांची वाढ खुंटत.े रोगाचा �ादभुाDव 6दसनू आ>यास Eनय%ंणासाठG डायमेथोएट ३० 

ट=के �वाह) १० Kम.ल). + गंधक �कंवा मNकोझेब २० Tॅम �Eत १० Kलटर पा:यात Kमसळून पनुDलागवडी नंतर १० ते १५ 

6दवसांVया अंतराने फवारणी करावी. 

• Kमरची �पकावर सु%कृमीचा �ादभुाDव 6दसनू ये:याची श=यता असनू �ादभुाDवामळेु पाने �पवळी होवनू झाडाची वाढ खुंटते ]यामळेु 

झाड सुकून मुळांवर वेCयावाकCया गाठG 6दसून येतात. सु%कृमीचा �ादभुाDव 6दसनू आ>यास Eनयं%णासाठG �थम क^डT@त झाड,े 

�पकांची अवशेष गोळा क_न जाळून नaट करावीत व कडूEनबं पUड १२५ Tॅम �Eत रोप बुंWयाभोवती जKमनीत Kमसळून bयावी. 

तसेच शेतात अधूनमधून मका या सु%कृमी �वरोधी �पकांची लागवड करावी. 

दभुती जनावरे - • जनावरांना �प:यासाठG @वVछ पाणी पुरवeयाची Zयव@था करावी.  

• जनावरांना पायलाग रोगावर �Eतबंधा]मक उपाय gहणनू पश ुवैbय�कय अ'धकार) स>>याने सवD जनावरांना लसीकरण क_न iयावे. 

सदर कृ�ष स�ला पijका डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तk स,मती4या ,शफारशीनसुारतयार 

कbन +साWरत करgयात आल
. 

अlधक माAहतीसाठT नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराmn शासनाचे कृषी अlधकार
 यां4याशी सपंक/  करावा 

 


