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@दनांक २६ फेPवुार
 ते १ माच/ २०२० दरQयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ संभवत असनू आकाश TनरU राह
ल. 

�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

उYहाळी भात  फुटवे अवVथा  • भात खाचरात पा5याची पातळी ५ ते १० स9. मी. पय:त ;नय$ं%त करावी. 

वाल  काढणी अवVथा • वाल �पकाची काढणी जसजशा श9गा वाळतील तसतशी श9गांची तोडणी क@न ४ ते ५ Aदवस श9गा उBहात वाळवाDयात व 

मळणी करावी �कंवा श9गा झाडावर वाळFयानतंर �पकाची कापणी क@न झाडे खGयावर ३ ते ४ Aदवस उBहात वाळवावीत 

व नतंर मळणी करावी. साठववणूकIमJये भुंKयाचा उपLव टाळ5यासाठN वालाचे दाणे मातीOया खळीचा थर देऊन चांगले 

वाळवावे. 

आबंा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झालेFया आबंा बागेमJये वाटाणा आकाराOया अवSथेत तडुतTुयाचा, फुल�कडीचा आUण भुर)  रोगाचा �ादभुाVव 

आढळून ये5याची शWयता असFयामुळे मोहोर संरXण वेळाप%कानसुार चौथी फवारणी (;तस[या फवारणीनतंर १५ 

AदवसांOया अतंराने) थायमेथाWझाम २५ टWके ड]Fय.ु जी. १ ^ॅम + भुर) रोगाOया ;नय%ंणासाठN ५ टWके हेWझाकोनॅझोल 

५ aम. ल). �कंवा पा5यात �वरघळणारे ८० टWके गंधक २० ^ॅम �;त १० aलटर पा5यातनू फवारणी करावी.  

• आLVतेत घट व तापमानात वाढ संभवत असFयाने फळधारणा झालेFया आबंा बागेमJये, फळगळ कमी कर5यासाठN, 

पा5याOया उपल]धतेनसुार १५० ते २०० aलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ AदवसांOया अतंराने ३ ते ४ पा5याOया 

पाGया दयाDयात तसेच झाडाOया बुJंयाभोवती गवताचे आOछादन करावे. 

• उdपादन व फळांची �त सधुार5यासाठN १ टWके पोटॅaशयम नायeेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती अवSथेत 

असताना करावी.  

नारळ - • आLVतेत घट व तापमानात वाढ संभवत असFयाने नवीन लागवड केलेFया नारळ बागेस पाणी दे5याची DयवSथा करावी 

तसेच तसेच आGयामJये ओलावा Aटक�व5यासाठN नारळाOया श9डया परुाDयात आUण झावGयांचे आOछादन करावे. 

• नवीन लागवड केलेFया नारळाOया रोपांची कडक उBहामुळे पाने करप ूनयेत gहणनू रोपांना व@न सावल) करावी. 

सपुार
 - • आLVतेत घट व तापमानात वाढ संभवत असFयाने सुपार) बागेस पाणी दे5याची DयवSथा करावी.   

केळी  - • आLVतेत घट व तापमानात वाढ सभंवत असFयाने केळी बागेस पाणी दे5याची DयवSथा करावी तसेच बुJंयाभोवती 

आOछादनाचा वापर करावा.  

क,लगंड फुलोरा   • कaलगंड �पकामJये फुले ये5यास सुhवात झाFयावर फळमाशीOया ;नय%ंणासाठN Wय ुFयरु ‘रXक’ सापळे �ती हेWटर) ४ 

वापरावे. वेळोवेळी कIड^Sत फळे जाळून नkट करावीत.  

भ1डी  फुलोरा • भ9डी �पकामJये मावा �कडीचा �ादभुाVव Aदसनू ये5याची शWयता असनू �कड �पकातील अBनरस शोषनू �पकाOया �व�वध 

भागावर मधासारखा 'चकट S%ाव टाकत असFयाने पानावर काGया बरुशीची वाढ Aदसनू येते. मावा �कडीचा �ादभुाVव 

आढळून आFयास ;नय%ंणासाठN �कड^Sत पाने/ श9ड ेनkट करावेत तसेच �वाह) डायमेथोएट ३० टWके �वाह) १० aम. ल). 

�;त १० aलटर पा5यात aमसळून फवारणी करावी. �पकामJये �पवळे 'चकट कागद सापळे लावावेत. 

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,मती4या 

,शफारशीनसुारतयार क^न +सा_रत कर`यात आल
. 

अaधक मा@हतीसाठb नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अaधकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


