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>दनांक १६ त े२० फेQवुार* २०१९ पयFत कमाल व Hकमान तापमान साधारण राह*ल.  

"पक अवRथा कृ"ष स-ला   

उ4हाळी भात  फुटवे अव:था  • उ4हाळी भात �पकास न%ाचा दसुरा ह=ता फुटवे ये>या?या वेळी (पुनलाAगवडीनंतर ३० ते ४० Bदवसांनी) हेDटर) ४० �क.Eॅ. न% (८७ 

�क.Eॅ. युGरया �ती हे.) दे>यात यावा तसेच भात खाचरात पा>याची पातळी ५ त े१० सH. मी. ठेवावी. 

वाल  काढणी अव:था • वाल �पकाची काढणी जसजशा शHगा वाळतील तसतशी शHगांची तोडणी कMन ४ ते ५ Bदवस शHगा उ4हात वाळवाNयात व मळणी 

करावी �कंवा शHगा झाडावर वाळPयानंतर �पकाची कापणी कMन झाड ेखQयावर ३ ते ४ Bदवस उ4हात वाळवावीत व नंतर मळणी 

करावी. साठववणूकRमSये भंुTयाचा उपUव टाळ>यासाठV वालाचे दाणे माती?या खळीचा थर देऊन चांगले वाळवाव.े 

आंबा मोहोर व 

फलधारणा 

अव:था 

• सSया आंबा �पकामSये मोहोर फुट>याची व वाटा>या?या आकाराची फळे ये>याची अव:था असून Yयावर तुडतुZयाचा आ[ण करपा 

रोगाचा �ादभुाAव हो>याची शDयता असPयामुळे मोहोर संर\ण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (^तस_या फवारणीनंतर १५ 

Bदवसां?या अंतराने) थायमेथाDझाम २५ टDके ड`Pयु. जी. १ Eॅम + भुर) रोगा?या ^नयं%णासाठV ५ टDके हेDझाकोनॅझोल ५ bम. 

ल). �कंवा पा>यात �वरघळणारे ८० टDके गंधक २० Eॅम + करपा रोगा?या ^नयं%णासाठV काबd4डाझीम १२ टDके + मॅ4कोझबे ६३ 

टDके  १० Eॅम. �^त १० bलटर पा>यातून फवारणी करावी. 

• हवामान अंदाजानुसार तापमानात वाढ संभवत असPयाने आं`याची फळगळ हो>याची शDयता असPयाने फळगळ कमी 

कर>यासाठV फलधारणा झाPयावर चौeया फवारणीपासून ते सहाNया फवारणीपयfत फवारणी?या Uावणात २ टDके युGरया (२०० 

Eॅम �ती १० bलटर पा>यातून) bमसळून फवारणी करावी �कंवा आं`यास मोहोर येऊन फळे वाटणा, गोठV व अंडाकृती असताना १ 

टDका पोटbशयम नायgेट?या तीन वेळा फवारणी करावी.  

सूचना: युGरया पा>यात पूणAपणे bमसळPयानंतर Yयात कRटकनाशक bमसळाव.े   

• फळगळ कमी कर>यासाठV फलधारणा झाPयावर पा>या?या उपल`धतेनुसार १५० ते २०० bलटर पाणी �ती झाडास या �माणात 

१५ Bदवसां?या अंतराने ३ ते ४ पाQया दयाNयात.  

• फळ वाटणा आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन फळामधील साका आ[ण फळमाशीपासून संर\ण कर>यासाठV २५ x 

२० आकाराची पेपर �पशवी लावावी. 

काजू बी अव:था • काजूमSये सSया मोहोर व बी अव:था असून Yयावर फुल�कडीचा व ढेक>या �कडीचा (ट) मॉ:ंकRटो बग) �ादभुाAव हो>याची 

शDयता असPयाने ^नयं%णासाठV लॅjबडा सायहॅलोkीन ५ टDके �वाह) ६ bम. ल). कRटकनाशकाची �^त १० bल. पा>यात bमसळून 

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

• नवीन काजू लागवडीतील कलमांना गवताचे आ?छादन कMन ^नयbमत पाणी दयाव.े 

नारळ  - • नारळा?या पाच वषाAवर)ल माडास ७५० Eॅम युGरया व ६६७ Eॅम  jयुरेट ऑफ पोटाश असा खताचा ^तसरा ह=ता दयावा. खते 

नारळाभोवती १.५ ते १.८ मीटर अंतरावर मातीत bमसळून दयावीत व खते BदPयानंतर माडास पाणी दयाव.े     

भाजीपाला/ 

फळबाग रोपवाBटका 

काढणी अव:था • काढणीस तयार झालेPया भाजीपाला �पकांची काढणी करावी  

• फळबाग रोपवाBटकेस, नवीन लागवड केलेPया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी दे>याची Nयव:था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शQेया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प>यासाठV :व?छ पाणी पुरवoयाची Nयव:था करावी.  

• Bदवसाचे कमाल तापमानात वाढ संभवत असPयाने पpयांचे उqणतेपासून संर\ण करावे.  

सदर कृ"ष स-ला पTUका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Vामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तX स�मतीIया �शफारशीवYन तयार कYन �साZरत 

कर[यात आल*. 

अ\धक मा>हतीसाठ] नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा^_ शासनाचे कृषी अ\धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 

 


