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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक २६ फेQवुार
 ते १ माच0 २०२० दरRयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश UनरV राह
ल. 

�पक अवWथा कृ�ष स�ला 

उZहाळी भात  फुटवे अवWथा  • भात खाचरात पा3याची पातळी ५ ते १० स7. मी. पय8त 9नय$ं%त करावी. 

वाल  काढणी अवWथा • वाल �पकाची काढणी जसजशा श7गा वाळतील तसतशी श7गांची तोडणी क>न ४ ते ५ ?दवस श7गा उAहात वाळवाCयात 

व मळणी करावी �कंवा श7गा झाडावर वाळEयानतंर �पकाची कापणी क>न झाडे खFयावर ३ ते ४ ?दवस उAहात 

वाळवावीत व नतंर मळणी करावी. साठववणूकHमIये भुंJयाचा उपKव टाळ3यासाठM वालाचे दाणे मातीNया खळीचा थर 

देऊन चांगले वाळवावे. 

आबंा 

 

मोहोर अवWथा ते 

फळधारणा  

• मोहोर अवQथेत असलेEया आबंा �पकावर कHड व रोगाNया 9नय%ंणासाठM मोहोर संरSण वेळाप%कानसुार 9तसर) 

फवारणी मोहोर फुल3यापवुT (दसुVया फवारणी नतंर १५ ?दवसांनी) 9नय%ंणासाठM इYमडाZलो�Tड १७.८ टZके �वाह) ३ 

Yम. ल). �9त १० Yलटर पा3यात Yमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीNया वेळेस �कटकनाशकाNया KावणामIये 

भुर) रोगाNया 9नय%ंणासाठM ५ टZके हेZझाकोनॅझोल ५ Yम. ल). �कंवा पा3यात �वरघळणारे ८० टZके गंधक २० ]ॅम 

�9त १० Yलटर या �माणात वापरावे. 

Aटप: फवारणी करताना मोहोर नकुताच फुलत असEयास आ^ण फळधारणा झालेल) नसEयास शZयतो फवारणी 

फळधारणा होईपय8त टाळावी �कंवा �ादभुा_व मो`या �माणात असEयास आ^ण फवारणी करणे गरजेचे असEयास बागेतील 

परागीकरण करणाVया कHटकांचा परागीकरणाचा कालावधी (सकाळी १० ते दपुार) १२ वाजेपय8त) वगळून फवारणी करावी. 

• फळधारणा झालेEया आबंा बागेमIये वाटाणा आकाराNया अवQथेत तडुतaुयाचा, फुल�कडीचा आ^ण भुर)  रोगाचा 

�ादभुा_व आढळून ये3याची शZयता असEयामुळे मोहोर संरSण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (9तसVया फवारणीनतंर 

१५ ?दवसांNया अतंराने) थायमेथाZझाम २५ टZके डcEय.ु जी. १ ]ॅम + भुर) रोगाNया 9नय%ंणासाठM ५ टZके 

हेZझाकोनॅझोल ५ Yम. ल). �कंवा पा3यात �वरघळणारे ८० टZके गंधक २० ]ॅम �9त १० Yलटर पा3यातनू फवारणी 

करावी.  

• उeपादन व फळांची �त सधुार3यासाठM १ टZके पोटॅYशयम नायfेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अवQथेत असताना करावी.  

नारळ - • आK_तेत घट व तापमानात वाढ संभवत असEयाने नवीन लागवड केलेEया नारळ बागेस पाणी दे3याची CयवQथा 

करावी तसेच तसेच आFयामIये ओलावा ?टक�व3यासाठM नारळाNया श7डया परुाCयात आ^ण झावFयांचे आNछादन 

करावे. 

• नवीन लागवड केलेEया नारळाNया रोपांची कडक उAहामुळे पाने करप ूनयेत iहणनू रोपांना व>न सावल) करावी. 

केळी  - • आK_तेत घट व तापमानात वाढ सभंवत असEयाने केळी बागेस पाणी दे3याची CयवQथा करावी तसेच बुIंयाभोवती 

आNछादनाचा वापर करावा.  

\चकू  फुलोरा   • आK_तेत घट व तापमानात वाढ सभंवत असEयाने, 'चकू बागेस पाणी दे3याची CयवQथा करावी तसेच झाडाNया 

बुIंयाभोवती गवताचे आNछादन करावे. 

क-लगंड फुलोरा   • कYलगंड �पकामIये फुले ये3यास सुjवात झाEयावर फळमाशीNया 9नय%ंणासाठM Zय ुEयरु ‘रSक’ सापळे �ती हेZटर) 



४ वापरावे. वेळोवेळी कHड]Qत फळे जाळून नmट करावीत.  

भ2डी  फुलोरा • भ7डी �पकामIये मावा �कडीचा �ादभुा_व ?दसनू ये3याची शZयता असनू �कड �पकातील अAनरस शोषनू �पकाNया 

�व�वध भागावर मधासारखा 'चकट Q%ाव टाकत असEयाने पानावर काFया बरुशीची वाढ ?दसनू येते. मावा �कडीचा 

�ादभुा_व आढळून आEयास 9नय%ंणासाठM �कड]Qत पाने/ श7ड ेनmट करावेत तसेच �वाह) डायमेथोएट ३० टZके �वाह) 

१० Yम. ल). �9त १० Yलटर पा3यात Yमसळून फवारणी करावी. �पकामIये �पवळे 'चकट कागद सापळे लावावेत. 

मोगरा  फुल अवWथा • मोगरा फुल�पकावर)ल पण_कोश अळी, पाने गुंडाळणार) अळी व कFया खाणार) अळीचा �ादभुा_व ?दसनू आEयास 

�कडीNया 9नय%ंणासाठM �ादभुा_व]Qत पाने व कFया काढून नmट कराCयात व गरजेनसुार ५ टZके 9नबोळी अका_ची 

फवारणी करावी. 
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