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�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

उVहाळी भात  फुटवे अवSथा  

 

• उ3हाळी भात �पक फुटवे अव9थेत असताना भात खाचरात पा<याची पातळी ५ ते १० स=. मी. पय>त ?नय$ं%त करावी. 

वाल  काढणी अवSथा • वाल �पकाची काढणी जसजशा श=गा वाळतील तसतशी श=गांची तोडणी कDन ४ ते ५ Eदवस श=गा उ3हात वाळवाFयात 

व मळणी करावी �कंवा श=गा झाडावर वाळHयानतंर �पकाची कापणी कDन झाडे खIयावर ३ ते ४ Eदवस उ3हात 

वाळवावीत व नतंर मळणी करावी. साठववणूकKमLये भुंMयाचा उपNव टाळ<यासाठO वालाचे दाणे मातीPया खळीचा थर 

देऊन चांगले वाळवावे. 

उVहाळी मगु  

आ+ण मटकZ  

पेरणी  • उ3हाळी हंगामासाठO मगु आRण मटकK �पकांची लागवड ३० x १० से.मी. अतंरावर करावी. हेTटर) १५ ते २० �कलो 

$बयाणे वापरावे. $बया<यास �थम कॅWटन बरुशीनाशकाची २.५ Xॅम �?त �कलो आRण शेवट) पेरणीपवूY रायझो$बयम २५ 

Xॅम �?त �कलो $बयाणे या �माणात जीवाण ूसंवधZकाची ��[या करावी. हेTटर) ५४ �कलो य\ुरया आRण ३१३ �कलो 

]सगंल सुपर फॉ9फेट खहाची मा%ा पेरणीपवूY सर)मLये $बया<याखाल) देऊन मातीने झाकून _यावे.  

आबंा 

 

मोहोर अवSथा ते 

फळधारणा  

• मोहोर अव9थेत असलेHया आबंा �पकावर कKड व रोगाPया ?नय%ंणासाठO मोहोर संर`ण वेळाप%कानसुार ?तसर) 

फवारणी मोहोर फुल<यापवुY (दसुbया फवारणी नतंर १५ Eदवसांनी) ?नय%ंणासाठO इ]मडाTलो�Yड १७.८ टTके �वाह) ३ 

]म. ल). �?त १० ]लटर पा<यात ]मसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीPया वेळेस �कटकनाशकाPया NावणामLये 

भुर) रोगाPया ?नय%ंणासाठO ५ टTके हेTझाकोनॅझोल ५ ]म. ल). �कंवा पा<यात �वरघळणारे ८० टTके गंधक २० Xॅम 

�?त १० ]लटर या �माणात वापरावे. 

@टप: फवारणी करताना मोहोर नकुताच फुलत असHयास आRण फळधारणा झालेल) नसHयास शTयतो फवारणी 

फळधारणा होईपय>त टाळावी �कंवा �ादभुाZव मोgया �माणात असHयास आRण फवारणी करणे गरजेचे असHयास बागेतील 

परागीकरण करणाbया कKटकांचा परागीकरणाचा कालावधी (सकाळी १० ते दपुार) १२ वाजेपय>त) वगळून फवारणी करावी. 

• फळधारणा झालेHया आबंा बागेमLये वाटाणा आकाराPया अव9थेत तडुतhुयाचा, फुल�कडीचा आRण भुर)  रोगाचा 

�ादभुाZव आढळून ये<याची शTयता असHयामुळे मोहोर संर`ण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (?तसbया फवारणीनतंर 

१५ EदवसांPया अतंराने) थायमेथाTझाम २५ टTके डjHय.ु जी. १ Xॅम + भुर) रोगाPया ?नय%ंणासाठO ५ टTके 

हेTझाकोनॅझोल ५ ]म. ल). �कंवा पा<यात �वरघळणारे ८० टTके गंधक २० Xॅम �?त १० ]लटर पा<यातनू फवारणी 

करावी.  

• फळधारणा झालेHया आबंा बागेमLये (वाटाणा अव9था), फळगळ कमी कर<यासाठO, पा<याPया उपलjधतेनसुार १५० ते 

२०० ]लटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ EदवसांPया अतंराने ३ ते ४ पा<याPया पाIया दयाFयात तसेच 

झाडाPया बुLंयाभोवती गवताचे आPछादन करावे. 

• उmपादन व फळांची �त सधुार<यासाठO १ टTके पोटॅ]शयम नायnेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अव9थेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कo.कृ.�वpयापीठाने EदलेHया ]शफारशी नसुार फळगळ कमी 

कर<यासाठO, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठO, फळामधील साTयाचे �माण कमी कर<यासाठO 



आRण फळमाशीपासनू संर`ण कर<यासाठO २५ x २० स=.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• हापसू आबंा फळाचे अ'धक उmपादन ]मळ<यासाठO ५५ टTके तीqतेचे गोमू%, फळे वाटा<याचा आकाराची असHयापासनू 

पढेु आठवhयाPया अतंराने उपलjधतेनसुार ३ ते ६ वेळा फवारावे. 

काज ू फुलोरा ते 

फळधारणा अवSथा  

• काज ू �पकामLये उ]शराने येत असलेHया नवीन पालवीवर ढेक<याचा �ादभुाZव Eदसनू ये<याची शTयता असHयाने 

पालवीचे �कडीपासून संर`ण कर<याक\रता मोनो[ोटोफॉस ३६ टTके �वाह) १५ ]म.ल). �कंवा लॅrबडासायहॅलोsीन ५ 

टTके �वाह) ६ ]म.ल). �?त १० ]लटर पा<यात ]मसळून फवारणी करावी. 

• फुलोbया अव9थेत असलेHया काजचूी फळधारणा वाढ�व<यासाठO १० पी.पी.एम. इsेल या संजीवकाची फवारणी फुलोरा 

अव9थेत करावी. पा<याची उपलjधता असHयास फुलोरा ते फळधारणा अव9थेत काजलूा पाणी दे<याची Fयव9था 

करावी. 

• काज ू$बयांचे उmपादन व $बयांचे आकारमान वाढ�व<यासाठO �?त झाड ताuया �कंवा आठ Eदवसापय>त साठ�वलेHया २५ 

टTके गोमु%ाची फवारणी (५ ]लटर Nावण) आRण २५ टTके गोमु%ाची झाडाPया बुLंयामLये िजरवणी (१० ]लटर Nावण) 

करावी.   

• काज ू $बया पणूZ तयार झाHया]शवाय $बयांची काढणी कD नये. काढणी केलेHया $बया उ3हामLये ७ ते ८ Eदवस 

वाळवनू साठवणूक करावी. 

नारळ - • नारळावर wगोज च[ाकार पांढर) माशीचा �ादभुाZव Eदसनू ये<याची शTयता असनू या �कडीची �पHले आRण �ौढ 

पानाPया खाल)ल बाजसू रस शोषतात. माशीPया शर)रातनू 9%वणाbया गोड 'चकट 9%ावाकडे मुंMया आक�षZत होतात. 

mयांPयामुळे 9%ाव सवZ% पानांवर पसरतो. पानांवर)ल 9%ावावर कालांतराने काIया बरुशीची वाढ होते. प\रणामी, �काश 

संxलेषण �[येत अडथळा ?नमाZण होतो.  च[ाकार पांढर) माशीPया ?नय%ंणासाठO झाडावर ?नय]मत पा<याची फवारणी 

करावी. तसेच  पानावर)ल काळी बरुशीPया Fयव9थापनासाठO पानांवर पा<याचा १ टTके 9टाचZ सोHयशुन फवारावे. 

• तापमानात वाढ सभंवत असHयाने नवीन लागवड केलेHया नारळ बागेस ५ ते ६ EदवसांPया अतंराने पाणी दे<याची 

Fयव9था करावी तसेच तसेच आIयामLये ओलावा Eटक�व<यासाठO नारळाPया श=डया परुाFयात आRण झावIयांचे 

आPछादन करावे. 

• नवीन लागवड केलेHया नारळाPया रोपांची कडक उ3हामुळे पाने करप ूनयेत rहणनू रोपांना वDन सावल) करावी. 

सपुार
 - • तापमानात वाढ सभंवत असHयाने सुपार) बागेस ४ ते ५ EदवसांPया अतंराने पाणी दे<याची Fयव9था करावी.   

फळबाग 

रोपवा@टका  

वाढ
ची अवSथा • तापमानात वाढ सभंवत असHयाने फळबाग रोपवाEटकेस ?नय]मत पाणी दे<याची Fयव9था करावी. 

• फळबाग रोपवाEटकेतील गवत काढून 9वPछता ठेवावी व गरजेनसुार रोपांसाठO सावल) करावी. 

सदर कृ�ष स�ला प\]का डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त^ स-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार क_न ,सा`रत करaयात आल
. 

अbधक मा@हतीसाठc नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराde शासनाचे कृषी अbधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


