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कृ�ष�वदया �वभाग 

८३७९९०११६० 
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हवामान पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Bदनांक ८ ते १२ फेSवुार
 २०२० दरTयान कमाल तापमान ३० ते ३३ अ.ंस4. व Lकमान तापमान १७ ते २१ अ.ंस4. दरTयान राहून आकाश अशंत: ढगाळ राह
ल. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

भईुमगु फुलोरा • भुईमगु �पकाम2ये लागवडीनतंर ४५ – ६० 6दवसांनी �पकावर 7रकामे �पपं �फरवावे जेणेक:न ज;मनीत घसुणा=या आ=यांची 

आ@ण शAगाची संBया वाढDयास मदत होईल. 

वाल  दाणे 

अवVथा 

• वाल �पकाम2ये शAगा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुाHव 6दसनू येDयाची शIयता असनू �कडीचा �ादभुाHव सु:वातीला 

कोवJया कJयावर 6दसून येतो व नतंर शAगाम2ये ;शKन कोवJया दाDयांवर उपजी�वका करते. �कडींचा �ादभुाHव 6दसनू आMयास 

Nनय%ंणासाठP �कडQRत शAगा काढून नSट कराTयात व िIवनोलफॉस २५ टIके �वाह) २० ;म. ल). �कंवा डायमेथोएट ३० टIके 

�वाह) २० ;म. ल). �Nत १० ;लटर पाDयात ;मसळून १५ 6दवसांYया अतंराने दोन फवारDया कराTयात. तसेच शतेाम2ये पZी 

थांबे उभारावे. 

• वाल �पक फुलो=यात येDयाची व दाणे भरDयाची अवRथा ओलाTयासाठP अNत संवेदनशील असMयाने वाल �पकास फुलो=या 

येDयाYया अवRथेत पाणी देDयाची TयवRथा करावी. 

आबंा 

 

मोहोर 

अवVथा ते 

फळधारणा  

• मोहोर अवRथेत असलेMया आबंा �पकावर क]ड व रोगाYया Nनय%ंणासाठP मोहोर संरZण वेळाप%कानसुार Nतसर) फवारणी मोहोर 

फुलDयापवु^ (दसु=या फवारणी नतंर १५ 6दवसांनी) Nनय%ंणासाठP इ;मडाIलो�^ड १७.८ टIके �वाह) ३ ;म. ल). �Nत १० ;लटर 

पाDयात ;मसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीYया वेळेस �कटकनाशकाYया bावणाम2ये भुर) रोगाYया Nनय%ंणासाठP ५ टIके 

हेIझाकोनॅझोल ५ ;म. ल). �कंवा पाDयात �वरघळणारे ८० टIके गंधक २० Qॅम �Nत १० ;लटर या �माणात वापरावे. 

• फळधारणा झालेMया आबंा बागेम2ये वाटाणा आकाराYया अवRथेत तडुतeुयाचा, फुल�कडीचा आ@ण भुर)  रोगाचा �ादभुाHव 

होDयाची शIयता असMयामुळे मोहोर संरZण वेळाप%कानसुार चौथी फवारणी (Nतस=या फवारणीनतंर १५ 6दवसांYया अतंराने) 

थायमेथाIझाम २५ टIके डgMय.ु जी. १ Qॅम + भुर) रोगाYया Nनय%ंणासाठP ५ टIके हेIझाकोनॅझोल ५ ;म. ल). �कंवा पाDयात 

�वरघळणारे ८० टIके गंधक २० Qॅम �Nत १० ;लटर पाDयातनू फवारणी करावी.  

• आबंा फळांची गळ कमी करDयासाठP तसेच उiपादन व फळांची �त सधुारDयासाठP १ टIके पोटॅ;शयम नायjेटची फळे वाटाणा, 

गोट) व अडंाकृती अवRथेत असताना, अशा एकूण तीन फवारDया कराTयात.  

काज ू फळधारणा 

अवVथा 

• फळधारणा झालेMया काज ू�पकावर ढेकDया व फुल�कडीचा �ादभुाHव होDयाची शIयता असMयाने �कडींYया Nनय%ंणासाठP लॅkबडा 

सायहॅलोlीन �वाह) ६ ;म.ल). �Nत १० ;ल. पाDयात ;मसळून फवारणी करावी. (सदर क]टकनाशकास लेबल Iलेम नाह)त). 

• काजझूाडावर फांद)मर रोगाYया �ादभुाHवामुळे झाडांYया फांmया टोकाकडून खाल) वाळत असMयास Nनय%ंणासाठP �ादभुाHव 

झालेMया फांmया कापनू टाकाTयात व कापलेMया भागावर बोडnपेRट लावावी. तसेच  १ टIके बोडn;मoण �कंवा कॉपर 

ऑIसीIलोराईड ०.२५ टIके २.५ Qॅम �Nत ;लटर पाDयात ;मसळून फवारणी करावी.  

नारळ - • नारळावर :गोज चpाकार पांढर) माशीचा �ादभुाHव 6दसनू येDयाची शIयता असनू या �कडीची �पMले आ@ण �ौढ पानाYया 

खाल)ल बाजसू रस शोषतात. तसेच माशी गोड 'चकट R%ाव सोडत असMयाने पानांवर काJया बरुशीची वाढ 6दसनू येते. 

�कडीYया Nनय%ंणासाठP ३० ;म.ल). कडू;लबं तेल (०.५ टIके �वाह)) �ती १० ;लटर पाणी या �माणे १५ 6दवसांYया अतंराने 

फवारावे. तसेच पानावर)ल काळी बरुशीYया TयवRथापनासाठP १ टIके RटाचH सोMयशुन फवारावे. 

• पाच वषाHवर)ल नारळाYया �Nत झाडास ७५० Qॅम य7ुरया व ६६७ Qॅम kयरेुट ऑफ पोटॅश असा खताचा Nतसरा हqता mयावा. 

• नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीYया �ादभुाHवामुळे फळाYया देठाखालYया भागात पांढरट, �पवळे, $%कोणी चrे 6दसनू येतात. 



�ाद;ुभHत भागावर)ल फळांचे आवरण तडकते प7रणामी नारळ लहान राहतात तसेच लहान फळांची गळ होते. या �कडीYया 

�भावी TयवRथापनेसाठP नारळ बागेत RवYछता ठेवावी नारळाYया आJयाम2ये ओलावा 6टक�वDयासाठP नारळाYया शAडया 

परुाTयात आ@ण झावJयांचे आYछादन करावे तसेच ५ टIके कडूNनबंयIुत (अझाडीराIट)न) क]टकनाशक ७.५ ;म.ल). अ'धक ७.५ 

;म.ल). पाणी ;मसळून वषाHतनू तीन वेळा (ऑIटोबर ते नोTहAबर, जानेवार) तो फेtवुार) आ@ण ए��ल ते मे ) मुळाmवारे mयावे. 

औषध 6दMयानतंर ४५ 6दवसापयvत नारळ काढू नयेत. या;शवाय नारळावर १ टIका कडुNनबंयIुत क]टकनाशक (Nनमाझोल) ४ 

;म.ल). �ती ;लटर पाDयातनू नारळाYया घडावर पडेल अशी फवारणी करावी. फवारणी करDयापवू^ सवH �कडQRत व तयार नारळ 

काढून wयावेत. पडलेले फळे, फुलोरा गोळा कKन नSट करावेत.   

दभुती जनावरे - • �कमान तापमानात घट संभवत असMयाने रा%ीYया वेळेस जनावरांYया गोठयात गरजेनसुार �वजेचे बMब आ@ण शेडभोवती पडदे 

गुंडाळावे व 6दवसा गोठयाची दारे व @खडIया खुल) ठेवावीत जेणे कKन हवा खेळती राह)ल.   

कुकुटपालन - • �कमान तापमानात घट संभवत असMयाने रा%ीYया वेळेस कxबeयांYया शेड म2ये गरजेनसुार �वजेचे बMब आ@ण शेडभोवती पडदे 

गुंडाळावे. 

सदर कृ�ष स�ला पZ[का डॉ. बाळासाहेब सावतं क&कण कृ�ष �व'यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त\ स/मती7या 

/शफारशीनसुारतयार क]न .सा^रत कर_यात आल
. 

अ�धक माBहतीसाठ` नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराab शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 
 


