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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला  
>दनांक १६ त े२० फेQवुार* २०१९ पयFत कमाल व Hकमान तापमानात वाढ होSयाची शLयता आहे  

"पक अवTथा कृ"ष स-ला   

उ6हाळी भात  फुटवे अव<था  • उ6हाळी भात �पकास न%ाचा दसुरा ह?ता फुटवे ये@याAया वेळी (पुनलाCगवडीनंतर ३० ते ४० Dदवसांनी) हेFटर) ४० �क.Gॅ. न% (८७ 

�क.Gॅ. युIरया �ती हे.) दे@यात यावा तसेच भात खाचरात पा@याची पातळी ५ त े१० सJ. मी. ठेवावी. 

वाल  काढणी अव<था • वाल �पकाची काढणी जसजशा शJगा वाळतील तसतशी शJगांची तोडणी कOन ४ ते ५ Dदवस शJगा उ6हात वाळवाPयात व मळणी 

करावी �कंवा शJगा झाडावर वाळRयानंतर �पकाची कापणी कOन झाड ेखSयावर ३ ते ४ Dदवस उ6हात वाळवावीत व नंतर मळणी 

करावी. साठववणूकTमUये भंुVयाचा उपWव टाळ@यासाठX वालाचे दाणे मातीAया खळीचा थर देऊन चांगले वाळवाव.े 

आंबा मोहोर व 

फलधारणा 

अव<था 

• सUया आंबा �पकामUये मोहोर फुट@याची व वाटा@याAया आकाराची फळे ये@याची अव<था असून Zयावर तुडतु[याचा आ\ण करपा 

रोगाचा �ादभुाCव हो@याची शFयता असRयामुळे मोहोर संर]ण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (_तस`या फवारणीनंतर १५ 

DदवसांAया अंतराने) थायमेथाFझाम २५ टFके डaRयु. जी. १ Gॅम + भुर) रोगाAया _नयं%णासाठX ५ टFके हेFझाकोनॅझोल ५ cम. 

ल). �कंवा पा@यात �वरघळणारे ८० टFके गंधक २० Gॅम + करपा रोगाAया _नयं%णासाठX काबe6डाझीम १२ टFके + मॅ6कोझबे ६३ 

टFके  १० Gॅम. �_त १० cलटर पा@यातून फवारणी करावी. 

• हवामान अंदाजानुसार तापमानात वाढ संभवत असRयाने आंaयाची फळगळ हो@याची शFयता असRयाने फळगळ कमी 

कर@यासाठX फलधारणा झाRयावर चौfया फवारणीपासून ते सहाPया फवारणीपयgत फवारणीAया Wावणात २ टFके युIरया (२०० 

Gॅम �ती १० cलटर पा@यातून) cमसळून फवारणी करावी �कंवा आंaयास मोहोर येऊन फळे वाटणा, गोठX व अंडाकृती असताना १ 

टFका पोटcशयम नायhेटAया तीन वेळा फवारणी करावी.  

सूचना: युIरया पा@यात पूणCपणे cमसळRयानंतर Zयात कTटकनाशक cमसळाव.े   

• फळगळ कमी कर@यासाठX फलधारणा झाRयावर पा@याAया उपलaधतेनुसार १५० ते २०० cलटर पाणी �ती झाडास या �माणात 

१५ DदवसांAया अंतराने ३ ते ४ पाSया दयाPयात.  

• फळ वाटणा आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन फळामधील साका आ\ण फळमाशीपासून संर]ण कर@यासाठX २५ x 

२० आकाराची पेपर �पशवी लावावी. 

नारळ  - • नारळाAया पाच वषाCवर)ल माडास ७५० Gॅम युIरया व ६६७ Gॅम  jयुरेट ऑफ पोटाश असा खताचा _तसरा ह?ता दयावा. खते 

नारळाभोवती १.५ ते १.८ मीटर अंतरावर मातीत cमसळून दयावीत व खते DदRयानंतर माडास पाणी दयाव.े     

फुल�पके फुल अव<था • अॅ<टर �पकामUये तोडणीस तयार असलेRया फुलांची तोडणी करावी. फFत फुलांची तोडणी करावयाची असRयास सकाळी लवकर 

करावी व पूणC झाड फुलदांडासाठX वापरावयाचे असRयास सायंकाळी झाड छाटून ताबडतोब <वAछ पा@यामUये ठेवाव.े     

भाजीपाला/ 

फळबाग रोपवाDटका 

काढणी अव<था • काढणीस तयार झालेRया भाजीपाला �पकांची काढणी करावी  

• फळबाग रोपवाDटकेस, नवीन लागवड केलेRया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी दे@याची Pयव<था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शSेया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प@यासाठX <वAछ पाणी पुरवmयाची Pयव<था करावी.  

• Dदवसाचे कमाल तापमानात वाढ संभवत असRयाने पnयांचे उoणतेपासून संर]ण करावे.  

सदर कृ"ष स-ला पVWका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Xामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तZ स�मतीIया �शफारशीव[न तयार क[न �सा\रत 

करSयात आल*. 

अ]धक मा>हतीसाठ^ नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ]धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 

 


