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ल. 
�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

उVहाळी भात  फुटवे ते 

पोटर
 

अवSथा  

 

• उ3हाळी भात �पक पोटर) अव8थेत असताना भात खाचरात पा<याची पातळी ५ स=. मी. पय>त खेळती राह)ल अशी @यव8था करावी. 

• फुटवे अव8थेत असलेAया भात �पकावर खोड �कडीचा �ादभुाBव Cदसून ये<याची शDयता असAयाने �कडीचा �ादभुाBव आढळून आAयास Fनयं%णासाठI 

िDवनोलफॉस ५ टDके १५ �कलो �कंवा दाणेदार काबMNयुरोन ३ टDके १६.५ �कलो �Fत हेDटर) यापैकP कोणQयाह) एका दाणेदार कPटकनाशकाचा 

वापर जTमनीत पुरेशी ओल असताना करावा.    

वाल, चवळी  श2गा अवSथा • वाल, चवळी इ. कडधा3य �पकावर रसशोषक �कडीचा �ादभुाBव Cदसून ये<याची शDयता ये<याची शDयता असAयाने �कडीचा �ादभुाBव आढळून 

आAयास Fनयं%णासाठI डायमेथोएट ३० टDके �वाह) १२ Tम. ल). �कंवा लॅXबडासायहॅलोYीन ५ टDके �वाह) ६ Tम.ल). �Fत १० Tलटर पा<यात 

Tमसळून फवारणी करावी. 

आंबा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झालेAया आंबा बागेम[ये (वाटाणा अव8था), फळगळ कमी कर<यासाठI, पा<या^या उपल_धतेनुसार १५० ते २०० Tलटर पाणी �ती 

झाडास या �माणात १५ Cदवसां^या अंतराने ३ ते ४ पा<या^या पा`या दया@यात तसेच झाडा^या बुं[याभोवती गवताचे आ^छादन कराव.े 

• उQपादन व फळांची �त सुधार<यासाठI १ टDके पोटॅTशयम नायbेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अंडाकृती अव8थेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अंडाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कc.कृ.�वdयापीठाने CदलेAया Tशफारशी नुसार  फळगळ कमी कर<यासाठI, फळाचा आकार व 

वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठI, फळामधील साDयाचे �माण कमी कर<यासाठI आeण फळमाशीपासून संरfण कर<यासाठI २५ x २० स=.मी. 

आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• हापूस आंबा फळाचे अ'धक उQपादन Tमळ<यासाठI ५५ टDके तीhतेचे गोमू%, फळे वाटा<याचा आकाराची असAयापासून पुढे आठवiया^या अंतराने 

उपल_धतेनुसार ३ ते ६ वेळा फवाराव.े 

काजू  फुलोरा ते 

फळधारणा 

अवSथा  

• काजू �पकाम[ये उTशराने येत असलेAया नवीन पालवीवर ढेक<याचा �ादभुाBव Cदसून ये<याची शDयता असAयाने पालवीचे �कडीपासून संरfण 

कर<याकjरता मोनोkोटोफॉस ३६ टDके �वाह) १५ Tम.ल). �कंवा लॅXबडासायहॅलोYीन ५ टDके �वाह) ६ Tम.ल). �Fत १० Tलटर पा<यात Tमसळून 

फवारणी करावी. 

• हवामान पुवाBनुमानानुसार मोहोर अव8थेत असलेAया काजू �पकावर ढेक<या व फुल�कडीं^या वाढ)साठI हवामान अनुकूल Cदसत असAयाने या 

�कडीं^या बंदोब8तासाठI मोहोर फुट<या^या वेळी �ोफेनोफॉस ५० टDके �वाह) १० Tम.ल). �Fत १० Tलटर पा<यात Tमसळून फवारणी करावी. तसेच 

फळधारणा झालेAया काजू �पकावर ढेक<या व फुल�कडीं^या Fनयं%णासाठI लॅXबडा सायहॅलोYीन �वाह) ६ Tम.ल). �Fत १० Tल. पा<यात Tमसळून 

फवारणी करावी. (सदर कPटकनाशकास लेबल Dलेम नाह)त) 

• काजू $बया पूणB तयार झाAयावरच $बयांची काढणी करावी. काढणी केलेAया $बया उ3हाम[ये ७ ते ८ Cदवस वाळवनू साठवणूक करावी. 

पालेभाYया  शाखीय वाढ   • पालेभाlया �पकांवर पानांवर)ल CठपDयांचा �ादभुाBव Cदसून येत असAयास Fनयं%णासाठI ०.१ टDके काबm3डॅeझम १ nॅम �Fत Tलटर पाणी �कंवा ०.२५ 

टDके कॉपर ऑDझीDलोराईड २.५ nॅम �Fत Tलटर पा<यातून १५ Cदवसां^या अंतराने फवारणी करावी. 

क-लगंड  फुलोरा ते 

फलधारणा 

• कTलगंड �पकाला ३ ते ४ Cदवसां^या अंतराने FनयTमत पाणी dयाव.े पा<या^या अFनयTमत पा`या CदAयावर  फळे तडक<याची शDयता असते.  

• कTलगंडा^या फळांचे सूयB�काशापासून बचाव कर<यासाठI फळे भाता^या प=oयाने �कंवा गवताने झाकून pयावीत. 

• कTलगंड �पकाम[ये फुले ये<यास सुqवात झाAयावर फळमाशी^या Fनयं%णासाठI शतेाम[ये ‘Dयु Aयुर’ रfक सापळे �ती हेDटर) ४ वापराव.े वेळोवेळी 

�कडn8त फळे गोळा कtन नuट करावीत.  

सदर कृ�ष स�ला प\]का डॉ. बाळासाहेब सावंत क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
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करaयात आल
. 

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

 


