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@दनांक ४ ते ८ माच0 २०२० दरPयान आकाश QनरR राह
ल. 

�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

उVहाळी भात  फुटवे अवSथा  • उ5हाळी भात �पक फुटवे अव;थेत असताना भात खाचरात पा>याची पातळी ५ ते १० स?. मी. पय@त Aनय$ं%त करावी. 

वाल  काढणी अवSथा • वाल �पकाची काढणी जसजशा श?गा वाळतील तसतशी श?गांची तोडणी कEन ४ ते ५ Fदवस श?गा उ5हात वाळवाGयात 

व मळणी करावी �कंवा श?गा झाडावर वाळIयानतंर �पकाची कापणी कEन झाडे खJयावर ३ ते ४ Fदवस उ5हात 

वाळवावीत व नतंर मळणी करावी. साठववणूकLमMये भुंNयाचा उपOव टाळ>यासाठP वालाचे दाणे मातीQया खळीचा थर 

देऊन चांगले वाळवावे. 

आबंा 

 

मोहोर अवSथा ते 

फळधारणा  

• मोहोर अव;थेत असलेIया आबंा �पकावर कLड व रोगाQया Aनय%ंणासाठP मोहोर संरTण वेळाप%कानसुार Aतसर) 

फवारणी मोहोर फुल>यापवुU (दसुWया फवारणी नतंर १५ Fदवसांनी) Aनय%ंणासाठP इYमडाZलो�Uड १७.८ टZके �वाह) ३ 

Yम. ल). �Aत १० Yलटर पा>यात Yमसळून फवारणी करावी. तसेच फवारणीQया वेळेस �कटकनाशकाQया OावणामMये 

भुर) रोगाQया Aनय%ंणासाठP ५ टZके हेZझाकोनॅझोल ५ Yम. ल). �कंवा पा>यात �वरघळणारे ८० टZके गंधक २० ]ॅम 

�Aत १० Yलटर या �माणात वापरावे. 

@टप: फवारणी करताना मोहोर नकुताच फुलत असIयास आ^ण फळधारणा झालेल) नसIयास शZयतो फवारणी 

फळधारणा होईपय@त टाळावी �कंवा �ादभुा̀व मोaया �माणात असIयास आ^ण फवारणी करणे गरजेचे असIयास बागेतील 

परागीकरण करणाWया कLटकांचा परागीकरणाचा कालावधी (सकाळी १० ते दपुार) १२ वाजेपय@त) वगळून फवारणी करावी. 

• फळधारणा झालेIया आबंा बागेमMये वाटाणा आकाराQया अव;थेत तडुतbुयाचा, फुल�कडीचा आ^ण भुर)  रोगाचा 

�ादभुा̀व आढळून ये>याची शZयता असIयामुळे मोहोर संरTण वेळाप%कानुसार चौथी फवारणी (AतसWया फवारणीनतंर 

१५ FदवसांQया अतंराने) थायमेथाZझाम २५ टZके डdIय.ु जी. १ ]ॅम + भुर) रोगाQया Aनय%ंणासाठP ५ टZके 

हेZझाकोनॅझोल ५ Yम. ल). �कंवा पा>यात �वरघळणारे ८० टZके गंधक २० ]ॅम �Aत १० Yलटर पा>यातनू फवारणी 

करावी.  

• फळधारणा झालेIया आबंा बागेमMये (वाटाणा अव;था), फळगळ कमी कर>यासाठP, पा>याQया उपलdधतेनसुार १५० ते 

२०० Yलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ FदवसांQया अतंराने ३ ते ४ पा>याQया पाJया दयाGयात तसेच 

झाडाQया बुMंयाभोवती गवताचे आQछादन करावे. 

• उgपादन व फळांची �त सधुार>यासाठP १ टZके पोटॅYशयम नायhेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अव;थेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कj.कृ.�वkयापीठाने FदलेIया Yशफारशी नसुार  फळगळ कमी 

कर>यासाठP, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठP, फळामधील साZयाचे �माण कमी कर>यासाठP 

आ^ण फळमाशीपासनू संरTण कर>यासाठP २५ x २० स?.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• हापसू आबंा फळाचे अ'धक उgपादन Yमळ>यासाठP ५५ टZके तीmतेचे गोमू%, फळे वाटा>याचा आकाराची असIयापासनू 

पढेु आठवbयाQया अतंराने उपलdधतेनसुार ३ ते ६ वेळा फवारावे. 

काज ू फुलोरा ते • काज ू �पकामMये उYशराने येत असलेIया नवीन पालवीवर ढेक>याचा �ादभुा̀व Fदसनू ये>याची शZयता असIयाने 



फळधारणा अवSथा  पालवीचे �कडीपासून संरTण कर>याकnरता मोनोoोटोफॉस ३६ टZके �वाह) १५ Yम.ल). �कंवा लॅpबडासायहॅलोqीन ५ 

टZके �वाह) ६ Yम.ल). �Aत १० Yलटर पा>यात Yमसळून फवारणी करावी. 

• फुलोWया अव;थेत असलेIया काजचूी फळधारणा वाढ�व>यासाठP १० पी.पी.एम. इqेल या संजीवकाची फवारणी फुलोरा 

अव;थेत करावी. पा>याची उपलdधता असIयास फुलोरा ते फळधारणा अव;थेत काजलूा पाणी दे>याची Gयव;था 

करावी. 

• काज ू$बयांचे उgपादन व $बयांचे आकारमान वाढ�व>यासाठP �Aत झाड ताsया �कंवा आठ Fदवसापय@त साठ�वलेIया २५ 

टZके गोमु%ाची फवारणी (५ Yलटर Oावण) आ^ण २५ टZके गोमु%ाची झाडाQया बुMंयामMये िजरवणी (१० Yलटर Oावण) 

करावी.   

नारळ - • नारळावर uगोज चoाकार पांढर) माशीचा �ादभुा̀व Fदसनू ये>याची शZयता असनू या �कडीची �पIले आ^ण �ौढ 

पानाQया खाल)ल बाजसू रस शोषतात. माशीQया शर)रातनू ;%वणाWया गोड 'चकट ;%ावाकडे मुंNया आक�षत̀ होतात. 

gयांQयामुळे ;%ाव सव%̀ पानांवर पसरतो. पानांवर)ल ;%ावावर कालांतराने काJया बरुशीची वाढ होते. पnरणामी, �काश 

संvलेषण �oयेत अडथळा Aनमा̀ण होतो.  चoाकार पांढर) माशीQया Aनय%ंणासाठP झाडावर AनयYमत पा>याची फवारणी 

करावी. तसेच  पानावर)ल काळी बरुशीQया Gयव;थापनासाठP पानांवर पा>याचा १ टZके ;टाच ̀सोIयशुन फवारावे. 

• तापमानात वाढ संभवत असIयाने नवीन लागवड केलेIया नारळ बागेस ५ ते ६ FदवसांQया अतंराने पाणी दे>याची 

Gयव;था करावी तसेच तसेच आJयामMये ओलावा Fटक�व>यासाठP नारळाQया श?डया परुाGयात आ^ण झावJयांचे 

आQछादन करावे. 

• नवीन लागवड केलेIया नारळाQया रोपांची कडक उ5हामुळे पाने करप ूनयेत pहणनू रोपांना वEन सावल) करावी. 

केळी  - • तापमानात वाढ सभंवत असIयाने केळी बागेस ४ ते ५ FदवसांQया अतंराने पाणी दे>याची Gयव;था करावी तसेच 

बुMंयाभोवती आQछादनाचा वापर करावा.  

• फुलोWयावर आलेIया केळीQया झाडाला काठPचा आधार kयावा तसेच �खर सूय�̀करणाने घडाचे भाजनू नकुसान होव ू

नये pहणनू केळीQया पानाने �कंवा गोणपाठाने घड झाकून xयावा.  

[चकू  फळधारणा • तापमानात वाढ संभवत असIयाने, 'चकू बागेस ५ ते ६ FदवसांQया अतंराने पाणी दे>याची Gयव;था करावी तसेच 

झाडाQया बुMंयाभोवती गवताचे आQछादन करावे. 

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-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार क_न ,सा`रत करaयात आल
. 

अ[धक मा@हतीसाठb नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अ[धकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


