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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

?दनांक १० ते १४ माच0 २०२० दरPयान आकाश QनरR राह
ल. 

�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

उVहाळी भात  पोटर
 अवSथा  

 

• उ5हाळी भात �पक पोटर) अव:थेत असताना भात खाचरात पा>याची पातळी ५ स?. मी. पय@त खेळती राह)ल अशी 

Aयव:था करावी. 

आबंा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झालेDया आबंा बागेमFये (वाटाणा अव:था), फळगळ कमी कर>यासाठJ, पा>याKया उपलLधतेनसुार १५० ते 

२०० Mलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ NदवसांKया अतंराने ३ ते ४ पा>याKया पाOया दयाAयात तसेच 

झाडाKया बुFंयाभोवती गवताचे आKछादन करावे. 

• उQपादन व फळांची �त सधुार>यासाठJ १ टRके पोटॅMशयम नायTेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अव:थेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कV.कृ.�वWयापीठाने NदलेDया Mशफारशी नसुार  फळगळ कमी 

कर>यासाठJ, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठJ, फळामधील साRयाचे �माण कमी कर>यासाठJ 

आ[ण फळमाशीपासनू संर\ण कर>यासाठJ २५ x २० स?.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• हापसू आबंा फळाचे अ'धक उQपादन Mमळ>यासाठJ ५५ टRके ती^तेचे गोमू%, फळे वाटा>याचा आकाराची असDयापासनू 

पढेु आठव_याKया अतंराने उपलLधतेनसुार ३ ते ६ वेळा फवारावे. 

काज ू फुलोरा ते 

फळधारणा अवSथा  

• काज ू �पकामFये उMशराने येत असलेDया नवीन पालवीवर ढेक>याचा �ादभुा̀व Nदसनू ये>याची शRयता असDयाने 

पालवीचे �कडीपासून संर\ण कर>याकaरता मोनोbोटोफॉस ३६ टRके �वाह) १५ Mम.ल). �कंवा लॅcबडासायहॅलोdीन ५ 

टRके �वाह) ६ Mम.ल). �eत १० Mलटर पा>यात Mमसळून फवारणी करावी. 

• फुलोfया अव:थेत असलेDया काजचूी फळधारणा वाढ�व>यासाठJ १० पी.पी.एम. इdेल या संजीवकाची फवारणी फुलोरा 

अव:थेत करावी. पा>याची उपलLधता असDयास फुलोरा ते फळधारणा अव:थेत काजलूा पाणी दे>याची Aयव:था 

करावी. 

• काज ू$बयांचे उQपादन व $बयांचे आकारमान वाढ�व>यासाठJ �eत झाड ताiया �कंवा आठ Nदवसापय@त साठ�वलेDया २५ 

टRके गोमु%ाची फवारणी (५ Mलटर jावण) आ[ण २५ टRके गोमु%ाची झाडाKया बुFंयामFये िजरवणी (१० Mलटर jावण) 

करावी.   

• काज ू $बया पणू ̀ तयार झाDयाMशवाय $बयांची काढणी कl नये. काढणी केलेDया $बया उ5हामFये ७ ते ८ Nदवस 

वाळवनू साठवणूक करावी. 

नारळ - • �कनारपmी भागामFये नारळ बागेत काOया डोRयाची अळीचा �ादभुा̀व Nदसनू येत असनू �कडीKया अOया पानाKया खालKया 

भागावर जाळी तयार कlन पानांतील हaरतjAय खाDयामुळे पाने करपDयासारखी Nदसून येतात. �कडीKया eनयं%णासाठJ 

�कडलेल) पाने काढून नnट करावीत आ[ण १६ Mम. ल). डायमेथोएट ३० टRके �वाह) १० Mलटर पा>यात Mमसळून फवारणी 

करावी. तसेच �कडीKया जै�वक eनयं%णासाठJ �eत माड �कडीKया १२ अOया आढळून आDयास गोनीओझस नेफट)डीस pया 

परोपजीवी �कटकाची ३५०० �ौढ कrटक �eत हेRटर) या �माणात बागेत सोडावेत.   

• नारळ बागेस ५ ते ६ NदवसांKया अतंराने पाणी दे>याची Aयव:था करावी तसेच तसेच आOयामFये ओलावा 

Nटक�व>यासाठJ नारळाKया श?डया परुाAयात आ[ण झावOयांचे आKछादन करावे. 



Zचकू  फुलोरा ते 

फलधारणा 

• 'चकू बागेस ५ ते ६ NदवसांKया अतंराने पाणी दे>याची Aयव:था करावी तसेच झाडाKया बुFंयाभोवती गवताचे 

आKछादन करावे. 

• 'चकू �पकामFये फुलकळी पोखरणाfया अळीचा �ादभुा̀व Nदसनू ये>याची शRयता असDयाने eनय%ंणासाठJ इमामेRट)न 

बे5झVएट ५ टRके एस. जी. ४.५ sॅम �कंवा डेDटामेdीन २.८ टRके �वाह) १० Mम. ल). �कंवा  लॅcबडा सायहॅलोdीन ५ 

टRके �वाह) १० Mम. ल). �कंवा �ोफेनोफोस ४० टRके �वाह) १० Mम. ल). �ती १० Mलटर पा>यात या पकैr कोणQयाह) 

एका कrटकनाशकाची फवारणी ५० टRके फुले आDयावर करावी. तसेच �कडीKया सवt\णासाठJ eनOया रंगाKया 

�काशसापळा बागेत बसवावा.   

वांगी, -मरची, 

टोमेटो 

फुलोरा ते 

फलधारणा  

• वांगी, Mमरची आ[ण टोमेटो भाजीपाला �पकास ६ ते ७ NदवसांKया अतंराने पाणी दे>याची Aयव:था करावी. तसेच 

रोपांजवळ मातीची भर Wयावी.  

क-लगंड  फुलोरा ते 

फलधारणा 

• कMलगंड �पकाला ३ ते ४ NदवसांKया अतंराने eनयMमत पाणी Wयावे. पा>याKया अeनयMमत पाOया मुले फळे 

तडक>याची शRयता असते.  

• कMलगंडाKया फळांचे सूय�̀काशापासनू बचाव कर>यासाठJ फळे भाताKया प?uयाने �कंवा गवताने झाकून vयावीत. 

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 कर`यात आल
. 

अZधक मा?हतीसाठa नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अZधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


