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?दनांक ९ ते १३  माच�, २०१९ पयFत कमाल व Jकमान तापमानात वाढ होSयाची शNयता आहे.  

"पक अवTथा कृ"ष स-ला   

भुईमुग  आ4या 

अव5था 

• भुईमुग �पकावर पाने पोखरणा4या अळीचा �ादभुा<व =दसून येत अस>यास, �कडी?या @नयं%णासाठB िDवनोलफॉस २५ टDके �वाह) २० Hम. ल). 

�कंवा लॅJबडा सायहॅलोLीन ५ टDके �वाह) ६ Hम. ल). �@त १० Hलटर पाMयात Hमसळून फवाराव.े 

आंबा फलधारणा 

अव5था 

 

• तापमानातील होणा4या बदलामुळे आंNयाची फळगळ होMयाची शDयता आहे. फळगळ कमी करMयासाठB फळधारणा झा>यावर पाMया?या 

उपलNधतेनुसार आंNया?या झाडास १५० ते २०० Hलटर पाMया?या ३ ते ४ पाPया १५ =दवसां?या अंतराने दयाQयात आRण झाडा?या बंुSयाभोवती 

आ?छादनाचा वापर करावा. 

• आंNयाचे उUपVन वाढ�वMयासाठB व फळांची �त सुधारMयासाठB फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टDके पोटॅHशयम नायYेटची 

फवारणी करावी.  

• नवीन लागवड केले>या आंबा कलमांना प=हल) तीन वषZ पाणी देMयाची Qयव5था करावी तसेच जोडा?या खाल) बुंSयावर येणार) फूट वेळोवेळी 

काढून टाकावी. उVहाPयात प=ह>या वष\ आठवडयातून दोन वेळा तर दसु4या वष\ पंधरा =दवसातून दोन वेळा व @तस4या वष\ म=हVयातून दोन 

वेळा �Uयेक कलमांना ६० Hलटर पाणी ]याव.े 

काजू  फलधारणा 

व पDवता  

• काजू �पकामSये काह) =ठकाणी काढणी यो^य बी तयार झालेल) आहेत. तयार झाले>या $बया ब_डापासून वेगPया क`न $बया उVहामSये ७ ते ८ 

=दवस वाळवाQयात. तसेच �व]यापीठाने Hशफारस के>या�माणे काजू ब_डापासून �व�वध =टकाव ूपदाथ< तयार करावेत.  

• नवीन लागवड केले>या काजू कलमांना दर आठ =दवसांनी �ती कलम १५ Hलटर पाणी देMयाची Qयव5था करावी तसेच जोडा?या खाल) बुंSयावर 

येणार) फूट वेळोवेळी काढून टाकावी.  

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत अस>याने, नारळ बागेत ५ ते ६ =दवसां?या अंतराने पाणी देMयाची Qयव5था करावी तसेच आPयामSये ओलावा 

=टक�वMयासाठB नारळा?या शcडया पुराQयात आRण झावPयांचे आ?छादन कराव.े 

• नवीन लागवड केले>या नारळा?या रोपांना काठBचा आधार दयावा तसेच कडक उVहामुळे पाने करप ूनयेत Jहणून प=हल) दोन वषZ रोपांना व`न 

सावल) करावी. 

सुपार)  - • तापमानात वाढ संभवत अस>याने, सुपार) बागेत ४ ते ५ =दवसां?या अंतराने पाणी देMयाची Qयव5था करावी.  

'चकू  फुलोरा  • तापमानात वाढ संभवत अस>याने, 'चकू बागेत ५ ते ६ =दवसां?या अंतराने पाणी देMयाची Qयव5था करावी तसेच आ?छादनाचा वापर करावा. 

• 'चकू �पकामSये फुलकळी पोखरणा4या अळीचा �ादभुा<व =दसून येMयाची शDयता अस>याने @नयं%णासाठB इमामेDट)न बेVझ_एट ५ टDके एस. जी. 

४.५ eॅम �कंवा डे>टामेLीन २.८ टDके �वाह) १० Hम. ल). �कंवा  लॅJबडा सायहॅलोLीन ५ टDके �वाह) १० Hम. ल). �कंवा �ोफेनोफोस ४० टDके 

�वाह) १० Hम. ल). �ती १० Hलटर पाMयात या पैकf कोणUयाह) एका कfटकनाशकाची फवारणी ५० टDके फुले आ>यावर एकूण तीन फवारMया 

एक म=हVया?या अंतराने माच<, ए��ल व मे मSये कराQयात. तसेच �कडी?या सवZgणासाठB @नPया रंगा?या �काशसापळा बागेत बसवावा.   

मसाले �पके  काढणी  • लवंग �पकामSये कPयांचा घुमट पूण< वाढ>यानंतर �फकट नारंगी छटा �ाiत झाले>या कPयांची काढणी करावी v उVहामSये ५ ते ७ =दवस 

वाळवाQयात. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

फलधारणा • टोमॅटो, वांगी, Hमरची �पकावर पाने खाणार) अळी, तुडतुड,े मावा �कडींचा �ादभुा<व =दसून आ>यास @नयं%णासाठB मॅलेथीऑन २० Hम.ल). �कंवा 

डायमेथोएट १५ Hम.ल). १० Hलटर पाMयात Hमसळून १०-१५ =दवसा?या अंतराने फवारणी करावी. 

• फळबाग रोपवा=टकेस, नवीन लागवड केले>या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देMयाची Qयव5था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शPेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पMयासाठB 5व?छ पाणी पुरवlयाची Qयव5था करावी.  

• =दवसा?या कमाल तापमानात वाढ संभवत अस>याने क_बmयांचे व जनावरांचे उnणतेपासून संरgण कराव.े   

सदर कृ"ष स-ला पVWका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Xामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तZ स�मतीKया �शफारशीव\न तयार क\न �सा]रत 

करSयात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठ^ नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी संपक�  करावा 



 


