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"पक अवUथा कृ"ष स-ला   

भुईमुग  फुलोरा • बा2पीभवनाम4ये वाढ होत अस8याने भुईमुग �पकास ज:मनी;या मगदरुानुसार ८ ते १० <दवसां;या अंतराने पाणी दयाव.े >याच�माणे 

लागवडीनंतर ४५ – ६० <दवसांनी �पकावर Aरकामे �पपं �फरवावे जेणेकBन ज:मनीत घुसणाDया आDयांची आFण शGगाची संHया वाढIयास मदत 

होईल. 

कडधाJये �पके   शGगा अवKथा • काढणीस तयार झाले8या कडधाJय �पकांची काढणी सकाळी आFण सं4याकाळ;या वेळी कOन उJहात QयविKथत  वाळवाव.े 

आंबा मोहोर व 

फलधारणा 

अवKथा 

• पुढ)ल पाचह) <दवस वाDयाचा वेग जाKत अस8याने नवीन लागवड केले8या कलमांना काठTचा आधार Uयावा. 

• स4या आंबा �पकाम4ये मोहोर फुटIयाची व वाटाIया;या आकाराची फळे येIयाची अवKथा असून ढगाळ वातावरण संभवत अस8याने >यावर 

तुडतुWयाचा आFण करपा रोगाचा �ादभुाXव होIयाची शYयता अस8यामुळे मोहोर संरZण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (]तसDया फवारणीनंतर 

१५ <दवसां;या अंतराने) थायमेथाYझाम २५ टYके ड_8यु. जी. १ `ॅम + भुर) रोगा;या ]नयं%णासाठT ५ टYके हेYझाकोनॅझोल ५ :म. ल). �कंवा 

पाIयात �वरघळणारे ८० टYके गंधक २० `ॅम + करपा रोगा;या ]नयं%णासाठT काबcJडाझीम १२ टYके + मॅJकोझबे ६३ टYके  १० `ॅम. �]त 

१० :लटर पाIयातून फवारणी करावी. 

• नवीन लागवडीतील आं_या;या कलमांना गवताचे आ;छादन कOन ]नय:मत पाणी दयाव.े 

काजू बी अवKथा • पुढ)ल पाचह) <दवस वाDयाचा वेग जाKत अस8याने नवीन लागवड केले8या कलमांना काठTचा आधार Uयावा. 

• काजूम4ये स4या मोहोर व बी अवKथा असून >यावर फुल�कडीचा व ढेकIया �कडीचा (ट) मॉKंकfटो बग) �ादभुाXव होIयाची शYयता अस8याने 

]नयं%णासाठT लॅgबडा सायहॅलोhीन ५ टYके �वाह) ६ :म. ल). कfटकनाशकाची �]त १० :ल. पाIयात :मसळून फवारणी करावी. (सदर 

कfटकनाशकास लेबल Yलेम नाह)त) 

• नवीन काजू लागवडीतील कलमांना गवताचे आ;छादन कOन ]नय:मत पाणी दयाव.े 

नारळ  - • नारळा;या पाच वषाXवर)ल माडास ७५० `ॅम युAरया व ६६७ `ॅम  gयुरेट ऑफ पोटाश असा खताचा ]तसरा हjता दयावा. खते नारळाभोवती 

१.५ ते १.८ मीटर अंतरावर मातीत :मसळून दयावीत व खते <द8यानंतर माडास पाणी दयाव.े     

सुपार)  - • सुपार) बागेत ७ ते ८ <दवसां;या अंतराने पाणी देIयाची QयवKथा करावी.   

• सुपार)वर मंुkयांचा �ादभुाXव <दसून आ8यास ]नयं%णासाठT ड8ेटामेhीन २५ टYके ड_लू. पी कfटकनाशकाची सुपार);या खोडावर धुरळणी करावी.  

मसाले �पके  फळपYवता  • काळी:मर);या घोसातील १ ते २ दाणे �पवळे �कंवा तांबड ेलाल होताच :मर)ची काढणी करावी व दसुDया <दवशी :मर)चे दाणे घोसापासून वेगळे 

कOन बांबू;या करंडीत �कंवा मलमल;या कापडात भOन उकळ>या पाIयात एक :म]नटे बडुवावेत व उJहाम4ये ३ ते ४ <दवस चांगले वाळवाव.े  

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा<टका 

फळधारणा  • पुढ)ल पाचह) <दवस वाDयाचा वेग जाKत अस8याने भGडी, वांगी, टोमेटो, :मरची इ. �पकांना भर दयावी आFण काठTचा आधार Uयावा. 

• काढणीस तयार झाले8या भाजीपाला �पकांची काढणी करावी  

• फळबाग रोपवा<टकेस, नवीन लागवड केले8या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देIयाची QयवKथा करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शoेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पIयासाठT Kव;छ पाणी पुरवpयाची QयवKथा करावी.  

• जनावरांना तापसर) �कंवा गोचीडाचा �ादभुाXव आढळून आ8यास पशुवैUयक;या मागXदशXनाखाल) उपाययोजना कराQया. 

• रा%ी;यावेळी �कमान तापमानात घट होत अस8याने जनावरां;या गोठयात तसेच कrबWयां;या शडे म4ये गरजेनुसार �वजेचे ब8ब आFण 

शडेभोवती पडदे गंुडाळाव.े 

 

सदर कृ"ष स-ला पWXका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Yामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त[ स�मतीKया �शफारशीव\न तयार क\न �सा]रत 

कर^यात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठ_ नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी संपक�  करावा 
 


