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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 
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�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

उVहाळी भात  फुटवे ते 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. 

• फुटवे अव:थेत असलेBया भात �पकावर खोड �कडीचा �ादभुाCव Dदसनू ये>याची शFयता असBयाने �कडीचा �ादभुाCव 

आढळून आBयास Hनय%ंणासाठK िFवनोलफॉस ५ टFके १५ �कलो �कंवा दाणेदार काबOPयरुोन ३ टFके १६.५ �कलो 

�Hत हेFटर) यापकैQ कोणRयाह) एका दाणेदार कQटकनाशकाचा वापर जUमनीत परेुशी ओल असताना करावा.    

वाल, चवळी  श2गा अवSथा • वाल, चवळी इ. कडधा5य �पकावर रसशोषक �कडीचा �ादभुाCव Dदसनू ये>याची शFयता ये>याची शFयता असBयाने 

�कडीचा �ादभुाCव आढळून आBयास Hनय%ंणासाठK डायमेथोएट ३० टFके �वाह) १२ Uम. ल). �कंवा लॅXबडासायहॅलोYीन 

५ टFके �वाह) ६ Uम.ल). �Hत १० Uलटर पा>यात Uमसळून फवारणी करावी. 

आबंा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झालेBया आबंा बागेम[ये तडुत\ुयाचा, फुल�कडीचा आ]ण भुर) रोगाचा �ादभुाCव आढळून ये>याची शFयता 

असBयामुळे मोहोर संर^ण वेळाप%कानसुार चौथी फवारणी (Hतसaया फवारणीनतंर १५ Dदवसांbया अतंराने) 

थायमेथाFझाम २५ टFके डdBय.ु जी. १ eॅम + भुर) रोगाbया Hनय%ंणासाठK ५ टFके हेFझाकोनॅझोल ५ Uम. ल). �कंवा 

पा>यात �वरघळणारे ८० टFके गंधक २० eॅम �Hत १० Uलटर पा>यातनू फवारणी करावी.  

• फळधारणा झालेBया आबंा बागेम[ये (वाटाणा अव:था), फळगळ कमी कर>यासाठK, पा>याbया उपलdधतेनसुार १५० ते 

२०० Uलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ Dदवसांbया अतंराने ३ ते ४ पा>याbया पाhया दयाAयात तसेच 

झाडाbया बु[ंयाभोवती गवताचे आbछादन करावे. 

• उRपादन व फळांची �त सधुार>यासाठK १ टFके पोटॅUशयम नायjेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अव:थेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कk.कृ.�वlयापीठाने DदलेBया Uशफारशी नसुार  फळगळ कमी 

कर>यासाठK, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठK, फळामधील साFयाचे �माण कमी कर>यासाठK 

आ]ण फळमाशीपासनू संर^ण कर>यासाठK २५ x २० स?.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• हापसू आबंा फळाचे अ'धक उRपादन Uमळ>यासाठK ५५ टFके तीnतेचे गोमू%, फळे वाटा>याचा आकाराची असBयापासनू 

पढेु आठव\याbया अतंराने उपलdधतेनसुार ३ ते ६ वेळा फवारावे. 

काज ू फुलोरा ते 

फळधारणा अवSथा  

• काज ू �पकाम[ये उUशराने येत असलेBया नवीन पालवीवर ढेक>याचा �ादभुाCव Dदसनू ये>याची शFयता असBयाने 

पालवीचे �कडीपासून संर^ण कर>याकoरता मोनोpोटोफॉस ३६ टFके �वाह) १५ Uम.ल). �कंवा लॅXबडासायहॅलोYीन ५ 

टFके �वाह) ६ Uम.ल). �Hत १० Uलटर पा>यात Uमसळून फवारणी करावी. 

• हवामान पवुाCनमुानानसुार मोहोर अव:थेत असलेBया काज ू �पकावर ढेक>या व फुल�कडींbया वाढ)साठK हवामान 

अनकूुल Dदसत असBयाने या �कडींbया बदंोब:तासाठK मोहोर फुट>याbया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टFके �वाह) १० 

Uम.ल). �Hत १० Uलटर पा>यात Uमसळून फवारणी करावी. तसेच फळधारणा झालेBया काज ू �पकावर ढेक>या व 

फुल�कडींbया Hनय%ंणासाठK लॅXबडा सायहॅलोYीन �वाह) ६ Uम.ल). �Hत १० Uल. पा>यात Uमसळून फवारणी करावी. 



(सदर कQटकनाशकास लेबल Fलेम नाह)त) 

• काज ू$बया पणूC तयार झाBयावरच $बयांची काढणी करावी. काढणी केलेBया $बया उ5हाम[ये ७ ते ८ Dदवस वाळवनू 

साठवणूक करावी. 

नारळ - • �कनारपqी भागाम[ये नारळ बागेत काhया डोFयाची अळीचा �ादभुाCव Dदसनू येत असनू �कडीbया अhया पानाbया 

खालbया भागावर जाळी तयार कrन पानांतील हoरतsAय खाBयामुळे पाने करपBयासारखी Dदसून येतात. �कडीbया 

Hनय%ंणासाठK �कडलेल) पाने काढून नtट करावीत आ]ण १६ Uम. ल). डायमेथोएट ३० टFके �वाह) १० Uलटर पा>यात 

Uमसळून फवारणी करावी. तसेच �कडीbया ज�ैवक Hनय%ंणासाठK �Hत माड �कडीbया १२ अhया आढळून आBयास 

गोनीओझस नेफट)डीस uया परोपजीवी �कटकाची ३५०० �ौढ कQटक �Hत हेFटर) या �माणात बागेत सोडावेत.   

• नारळ बागेस ५ ते ६ Dदवसांbया अतंराने पाणी दे>याची Aयव:था करावी तसेच तसेच आhयाम[ये ओलावा 

Dटक�व>यासाठK नारळाbया श?डया परुाAयात आ]ण झावhयांचे आbछादन करावे. 

Zचकू  फुलोरा ते 

फलधारणा 

• 'चकू बागेस ५ ते ६ Dदवसांbया अतंराने पाणी दे>याची Aयव:था करावी तसेच झाडाbया बु[ंयाभोवती गवताचे 

आbछादन करावे. 

• 'चकू �पकाम[ये फुलकळी पोखरणाaया अळीचा �ादभुाCव Dदसनू ये>याची शFयता असBयाने Hनय%ंणासाठK इमामेFट)न 

बे5झkएट ५ टFके एस. जी. ४.५ eॅम �कंवा डेBटामेYीन २.८ टFके �वाह) १० Uम. ल). �कंवा  लॅXबडा सायहॅलोYीन ५ 

टFके �वाह) १० Uम. ल). �कंवा �ोफेनोफोस ४० टFके �वाह) १० Uम. ल). �ती १० Uलटर पा>यात या पकैQ कोणRयाह) 

एका कQटकनाशकाची फवारणी ५० टFके फुले आBयावर करावी. तसेच �कडीbया सवv^णासाठK Hनhया रंगाbया 

�काशसापळा बागेत बसवावा.   

पालेभा[या  शाखीय वाढ   • पालेभाwया �पकांवर पानांवर)ल DठपFयांचा �ादभुाCव Dदसनू येत असBयास Hनय%ंणासाठK ०.१ टFके काबv5डॅ]झम १ eॅम 

�Hत Uलटर पाणी �कंवा ०.२५ टFके कॉपर ऑFझीFलोराईड २.५ eॅम �Hत Uलटर पा>यातनू १५ Dदवसांbया अतंराने 

फवारणी करावी. 

क-लगंड  फुलोरा ते 

फलधारणा 

• कUलगंड �पकाला ३ ते ४ Dदवसांbया अतंराने HनयUमत पाणी lयावे. पा>याbया अHनयUमत पाhया DदBयावर  फळे 

तडक>याची शFयता असते.  

• कUलगंडाbया फळांचे सूयC�काशापासनू बचाव कर>यासाठK फळे भाताbया प?xयाने �कंवा गवताने झाकून yयावीत. 

• कUलगंड �पकाम[ये फुले ये>यास सुzवात झाBयावर फळमाशीbया Hनय%ंणासाठK शेताम[ये ‘Fय ुBयरु’ र^क सापळे 

�ती हेFटर) ४ वापरावे. वेळोवेळी �कडe:त फळे गोळा कrन नtट करावीत.  

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 कaन ,साbरत करcयात आल
. 

अZधक मा@हतीसाठd नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराef शासनाचे कृषी अZधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


