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�पक अवRथा कृ�ष स�ला 

उUहाळी भात  फुटवे अवRथा  

 

• उ2हाळी भात �पक फुटवे अव8थेत असताना भात खाचरात पा;याची पातळी ५ ते १० स<. मी. पय=त >नय$ं%त करावी. 

वाल  काढणी अवRथा • वाल �पकाची काढणी जसजशा श<गा वाळतील तसतशी श<गांची तोडणी कCन ४ ते ५ Dदवस श<गा उ2हात वाळवाEयात 

व मळणी करावी �कंवा श<गा झाडावर वाळGयानतंर �पकाची कापणी कCन झाडे खHयावर ३ ते ४ Dदवस उ2हात 

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

देऊन चांगले वाळवावे. 

आबंा 

 

मोहोर अवRथा ते 

फळधारणा  

• मोहोर अव8थेत असलेGया आबंा �पकावर कKड व रोगाPया >नय%ंणासाठO मोहोर संरSण वेळाप%कानसुार >तसर) 

फवारणी मोहोर फुल;यापवुT (दसुVया फवारणी नतंर १५ Dदवसांनी) >नय%ंणासाठO इYमडाZलो�Tड १७.८ टZके �वाह) ३ 

Yम. ल). �>त १० Yलटर पा;यात Yमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीPया वेळेस �कटकनाशकाPया NावणामLये 

भुर) रोगाPया >नय%ंणासाठO ५ टZके हेZझाकोनॅझोल ५ Yम. ल). �कंवा पा;यात �वरघळणारे ८० टZके गंधक २० ]ॅम 

�>त १० Yलटर या �माणात वापरावे. 

?टप: फवारणी करताना मोहोर नकुताच फुलत असGयास आ^ण फळधारणा झालेल) नसGयास शZयतो फवारणी 

फळधारणा होईपय=त टाळावी �कंवा �ादभुा̀व मोaया �माणात असGयास आ^ण फवारणी करणे गरजेचे असGयास बागेतील 

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

• फळधारणा झालेGया आबंा बागेमLये वाटाणा आकाराPया अव8थेत तडुतbुयाचा, फुल�कडीचा आ^ण भुर)  रोगाचा 

�ादभुा̀व आढळून ये;याची शZयता असGयामुळे मोहोर संरSण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (>तसVया फवारणीनतंर 

१५ DदवसांPया अतंराने) थायमेथाZझाम २५ टZके डdGय.ु जी. १ ]ॅम + भुर) रोगाPया >नय%ंणासाठO ५ टZके 

हेZझाकोनॅझोल ५ Yम. ल). �कंवा पा;यात �वरघळणारे ८० टZके गंधक २० ]ॅम �>त १० Yलटर पा;यातनू फवारणी 

करावी.  

• फळधारणा झालेGया आबंा बागेमLये (वाटाणा अव8था), फळगळ कमी कर;यासाठO, पा;याPया उपलdधतेनसुार १५० ते 

२०० Yलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ DदवसांPया अतंराने ३ ते ४ पा;याPया पाHया दयाEयात तसेच 

झाडाPया बुLंयाभोवती गवताचे आPछादन करावे. 

• उgपादन व फळांची �त सधुार;यासाठO १ टZके पोटॅYशयम नायhेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अव8थेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कj.कृ.�वkयापीठाने DदलेGया Yशफारशी नसुार  फळगळ कमी 

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

आ^ण फळमाशीपासनू संरSण कर;यासाठO २५ x २० स<.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• हापसू आबंा फळाचे अ'धक उgपादन Yमळ;यासाठO ५५ टZके तीmतेचे गोमू%, फळे वाटा;याचा आकाराची असGयापासनू 

पढेु आठवbयाPया अतंराने उपलdधतेनसुार ३ ते ६ वेळा फवारावे. 

नारळ - • नारळावर nगोज चoाकार पांढर) माशीचा �ादभुा̀व Dदसनू ये;याची शZयता असनू या �कडीची �पGले आ^ण �ौढ 

पानाPया खाल)ल बाजसू रस शोषतात. माशीPया शर)रातनू 8%वणाVया गोड 'चकट 8%ावाकडे मुंMया आक�षत̀ होतात. 



gयांPयामुळे 8%ाव सव%̀ पानांवर पसरतो. पानांवर)ल 8%ावावर कालांतराने काHया बरुशीची वाढ होते. पpरणामी, �काश 

संqलेषण �oयेत अडथळा >नमा̀ण होतो.  चoाकार पांढर) माशीPया >नय%ंणासाठO झाडावर >नयYमत पा;याची फवारणी 

करावी. तसेच  पानावर)ल काळी बरुशीPया Eयव8थापनासाठO पानांवर पा;याचा १ टZके 8टाच ̀सोGयशुन फवारावे. 

• तापमानात वाढ संभवत असGयाने नवीन लागवड केलेGया नारळ बागेस ५ ते ६ DदवसांPया अतंराने पाणी दे;याची 

Eयव8था करावी तसेच तसेच आHयामLये ओलावा Dटक�व;यासाठO नारळाPया श<डया परुाEयात आ^ण झावHयांचे 

आPछादन करावे. 

• नवीन लागवड केलेGया नारळाPया रोपांची कडक उ2हामुळे पाने करप ूनयेत sहणनू रोपांना वCन सावल) करावी. 

Zचकू  फळधारणा • तापमानात वाढ संभवत असGयाने, 'चकू बागेस ५ ते ६ DदवसांPया अतंराने पाणी दे;याची Eयव8था करावी तसेच 

झाडाPया बुLंयाभोवती गवताचे आPछादन करावे. 

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,मती4या 

,शफारशीनसुारतयार क^न +सा_रत कर`यात आल
. 

अZधक मा?हतीसाठa नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अZधकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


