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"पक अवUथा कृ"ष स-ला   

भुईमुग  फुलोरा व आ5या  • बा7पीभवनाम9ये वाढ होत अस=याने भुईमुग �पकास ज?मनी@या मगदरुानुसार ८ ते १० Aदवसां@या अंतराने पाणी दयाव.े  

आंबा फलधारणा अवCथा • स9या आंबा �पकाम9ये वाटाFया@या आकाराची फळे येFयाची अवCथा असून ढगाळ वातावरण संभवत अस=याने Iयावर 

तुडतुJयाचा आKण भुर) रोगाचा �ादभुाLव होFयाची शMयता अस=यामुळे मोहोर संरNण वेळाप%कानुसार पाचवी फवारणी (चौQया 

फवारणीनंतर १५ Aदवसां@या अंतराने) डायमेथोएट ३० टMके �वाह) १० ?म. ल) �कंवा लॅUबडा सायहॅलोVीन ५ टMके �वाह) ६ ?म. 

ल). + भुर) रोगा@या Xनयं%णासाठZ ५ टMके हेMझाकोनॅझोल ५ ?म. ल). �कंवा पाFयात �वरघळणारे ८० टMके गंधक २० ]ॅम �Xत 

१० ?लटर पाFयात ?मसळून फवारणी करावी. 

• तापमानातील होणा5या बदलामुळे आं^याची फळगळ होFयाची शMयता आहे. फळगळ कमी करFयासाठZ फळधारणा झा=यावर 

पाFया@या उपल^धतेनुसार आं^या@या झाडास १५० ते २०० ?लटर पाFया@या ३ ते ४ पा_या १५ Aदवसां@या अंतराने दया`यात आKण 

झाडा@या बुं9याभोवती आ@छादनाचा वापर करावा. 

• आं^याचे उIपbन वाढ�वFयासाठZ व फळांची �त सुधारFयासाठZ फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टMके पोटॅ?शयम 

नायcेटची फवारणी करावी.  

• पुढ)ल पाचह) Aदवस वा5याचा वेग जाCत अस=याने नवीन लागवड केले=या कलमांना काठZचा आधार dयावा. 

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत अस=याने, नारळ बागेत ८ ते १० Aदवसां@या अंतराने पाणी देFयाची `यवCथा करावी तसेच आ_याम9ये 

ओलावा Aटक�वFयासाठZ नारळा@या शfडया पुरा`यात आKण झाव_यांचे आ@छादन कराव.े 

• नारळावर)ल सgJया भंुhया@या Xनयं%णासाठZ शMय असतील तेवढया अ_या कोयती@या सहाiयाने काढून टाका`यात तसेच खोडावर 

१ मीटर उंचीवर 'गरमीटा@या सहाiयाने १५ ते २० से.मी. खोल Xतरपे भोक पाडून Iयाम9ये २० ?म.ल). ३६ टMके मोनोjोटोफॉस 

�वाह) कlटकनाशक नरसा_या@या सहाiयाने ओतावे आKण भोक ?समfट@या सहाiयाने बंद कराव.े    

मसाले �पके  फळपMवता  • काळी?मर)@या घोसातील १ ते २ दाणे �पवळे �कंवा तांबड े लाल होताच ?मर)ची काढणी करावी व दसु5या Aदवशी ?मर)चे दाणे 

घोसापासून वेगळे कmन बांबू@या करंडीत �कंवा मलमल@या कापडात भmन उकळIया पाFयात एक ?मXनटे बडुवावेत व उbहाम9ये 

३ ते ४ Aदवस चांगले वाळवाव.े  

भाजीपाला/ 

फळबाग रोपवाAटका 

काढणी अवCथा • वेलवगoय भाजीपाला �पकावर फळमाशीचा �ादभुाLव होFयाची शMयता अस=याने माशी@या Xनयं%णासाठZ शतेात “रNक” सापळा 

�Xत हेMटर) ४ नग या �माणात लावावेत.  

• उbहाळी हंगामात भfडीची लागवड ४५ x १५ से.मी. अंतरावर करावी. लागवडी@या वेळेस १५ टन शेणखत, ७२  �कलो युsरया, ३१३ 

�कलो ?सगंल सुपर फोCफेट आKण ८३ �कलो Uयुरेट ऑफ पोटाश �ती हेMटर) खताची मा% dयावी.  

• फळबाग रोपवाAटकेस, नवीन लागवड केले=या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देFयाची `यवCथा करावी. 

• काजू �पकाची मदृका7ठ पtतीने कलमे करFयासाठZ खंुट Uहणून वापरFयात येणा5या रोपांसाठZ काजू $बयांची �पशवी म9ये uजवणी 

करावी.  

दभुती जनावरे/ 

श_ेया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पFयासाठZ Cव@छ पाणी पुरवvयाची `यवCथा करावी.  

• Aदवसा@या कमाल तापमानात वाढ संभवत अस=याने कgबJयांचे व जनावरांचे उ7णतेपासून संरNण कराव.े   

• रानीखेत (मानमोडी) आजारापासून पwयांचे संरNण करFयासाठZ उbहाळा@या सुuवातीलाच पशु वैदकां@या मागLदशLनाखाल) 

पwयांना रानीखेत (मानमोडी) �Xतबंधक लसीकरण कmन xयाव.े 

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 
 


