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हवामान पवूा�नमुान कृ"ष स-ला   
@दनांक १६ त े२० फेSवुार* २०१९ पयHत कमाल व Jकमान तापमान साधारण राह*ल.  

"पक अवTथा कृ"ष स-ला   

वाल  काढणी अव8था • वाल �पकाची काढणी जसजशा श<गा वाळतील तसतशी श<गांची तोडणी क>न ४ ते ५ @दवस श<गा उAहात वाळवाCयात व मळणी 

करावी �कंवा श<गा झाडावर वाळEयानंतर �पकाची कापणी क>न झाड ेखFयावर ३ ते ४ @दवस उAहात वाळवावीत व नंतर मळणी 

करावी. साठववणूकHमIये भंुJयाचा उपKव टाळMयासाठN वालाचे दाणे मातीOया खळीचा थर देऊन चांगले वाळवाव.े 

आंबा मोहोर व 

फलधारणा 

अव8था 

• सIया आंबा �पकामIये मोहोर फुटMयाची व वाटाMयाOया आकाराची फळे येMयाची अव8था असून Rयावर तुडतुSयाचा आTण करपा 

रोगाचा �ादभुाUव होMयाची शVयता असEयामुळे मोहोर संरWण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (Zतस[या फवारणीनंतर १५ 

@दवसांOया अंतराने) थायमेथाVझाम २५ टVके ड]Eयु. जी. १ ^ॅम + भुर) रोगाOया Zनयं%णासाठN ५ टVके हेVझाकोनॅझोल ५ aम. 

ल). �कंवा पाMयात �वरघळणारे ८० टVके गंधक २० ^ॅम + करपा रोगाOया Zनयं%णासाठN काबcAडाझीम १२ टVके + मॅAकोझबे ६३ 

टVके  १० ^ॅम. �Zत १० aलटर पाMयातून फवारणी करावी. 

• हवामान अंदाजानुसार तापमानात वाढ संभवत असEयाने आं]याची फळगळ होMयाची शVयता असEयाने फळगळ कमी 

करMयासाठN फलधारणा झाEयावर चौdया फवारणीपासून ते सहाCया फवारणीपयeत फवारणीOया Kावणात २ टVके युfरया (२०० 

^ॅम �ती १० aलटर पाMयातून) aमसळून फवारणी करावी �कंवा आं]यास मोहोर येऊन फळे वाटणा, गोठN व अंडाकृती असताना १ 

टVका पोटaशयम नायgेटOया तीन वेळा फवारणी करावी.  

सूचना: युfरया पाMयात पूणUपणे aमसळEयानंतर Rयात कHटकनाशक aमसळाव.े   

• फळगळ कमी करMयासाठN फलधारणा झाEयावर पाMयाOया उपल]धतेनुसार १५० ते २०० aलटर पाणी �ती झाडास या �माणात 

१५ @दवसांOया अंतराने ३ ते ४ पाFया दयाCयात.  

• फळ वाटणा आकारचे असताना फळाचा आकार, फळाचे वजन फळामधील साका आTण फळमाशीपासून संरWण करMयासाठN २५ x 

२० आकाराची पेपर �पशवी लावावी. 

काजू बी अव8था • काजूमIये सIया मोहोर व बी अव8था असून Rयावर फुल�कडीचा व ढेकMया �कडीचा (ट) मॉ8ंकHटो बग) �ादभुाUव होMयाची 

शVयता असEयाने Zनयं%णासाठN लॅjबडा सायहॅलोkीन ५ टVके �वाह) ६ aम. ल). कHटकनाशकाची �Zत १० aल. पाMयात aमसळून 

फवारणी करावी. (सदर कHटकनाशकास लेबल Vलेम नाह)त) 

• नवीन काजू लागवडीतील कलमांना गवताचे आOछादन क>न Zनयaमत पाणी दयाव.े 

नारळ  - • नारळाOया पाच वषाUवर)ल माडास ७५० ^ॅम युfरया व ६६७ ^ॅम  jयुरेट ऑफ पोटाश असा खताचा Zतसरा हmता दयावा. खते 

नारळाभोवती १.५ ते १.८ मीटर अंतरावर मातीत aमसळून दयावीत व खते @दEयानंतर माडास पाणी दयाव.े     

मसाले �पके  फळपVवता  • काळीaमर)Oया घोसातील १ ते २ दाणे �पवळे �कंवा तांबड ेलाल होताच aमर)ची काढणी करावी व दसु[या @दवशी aमर)चे दाणे 

घोसापासून वेगळे क>न बांबूOया करंडीत �कंवा मलमलOया कापडात भ>न उकळRया पाMयात एक aमZनटे बडुवावेत व उAहामIये 

३ ते ४ @दवस चांगले वाळवाव.े  

भाजीपाला/ 

फळबाग रोपवा@टका 

काढणी अव8था • काढणीस तयार झालेEया भाजीपाला �पकांची काढणी करावी  

• फळबाग रोपवा@टकेस, नवीन लागवड केलेEया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देMयाची Cयव8था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शFेया/ कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पMयासाठN 8वOछ पाणी पुरवpयाची Cयव8था करावी.  

• @दवसाचे कमाल तापमानात वाढ संभवत असEयाने पqयांचे उrणतेपासून संरWण करावे.  

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 

कर]यात आल*. 

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


