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डॉ. +शांत बोडके, 

�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग   
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नोडल ऑ�फसर, 
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डॉ. ,शतल यादव, 

तां$%क अ'धकार)  

कृ�ष�वदया �वभाग  
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            मागील हवामान आठवडा सारांश 
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हवामान पवूा/नमुान कृ�ष स�ला 

>दनांक १० ते १४ माच/ २०२० दरOयान आकाश PनरQ राह
ल. 

�पक अवRथा कृ�ष स�ला 

उUहाळी भात  पोटर
 अवRथा  

 

• उ3हाळी भात �पक पोटर) अव8थेत असताना भात खाचरात पा<याची पातळी ५ स=. मी. पय>त खेळती राह)ल अशी 

@यव8था करावी. 

आबंा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झालेCया आबंा बागेमFये (वाटाणा अव8था), फळगळ कमी कर<यासाठJ, पा<याKया उपलLधतेनसुार १५० ते 

२०० Mलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ NदवसांKया अतंराने ३ ते ४ पा<याKया पाOया दया@यात तसेच 

झाडाKया बुFंयाभोवती गवताचे आKछादन करावे. 

• उQपादन व फळांची �त सधुार<यासाठJ १ टRके पोटॅMशयम नायTेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अव8थेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कV.कृ.�वWयापीठाने NदलेCया Mशफारशी नसुार  फळगळ कमी 

कर<यासाठJ, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठJ, फळामधील साRयाचे �माण कमी कर<यासाठJ 

आZण फळमाशीपासनू संर[ण कर<यासाठJ २५ x २० स=.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

• हापसू आबंा फळाचे अ'धक उQपादन Mमळ<यासाठJ ५५ टRके ती]तेचे गोमू%, फळे वाटा<याचा आकाराची असCयापासनू 

पढेु आठव^याKया अतंराने उपलLधतेनसुार ३ ते ६ वेळा फवारावे. 

नारळ - • �कनारप_ी भागामFये नारळ बागेत काOया डोRयाची अळीचा �ादभुा̀व Nदसनू येत असनू �कडीKया अOया पानाKया खालKया 

भागावर जाळी तयार कaन पानांतील हbरतc@य खाCयामुळे पाने करपCयासारखी Nदसून येतात. �कडीKया dनयं%णासाठJ 

�कडलेल) पाने काढून नeट करावीत आZण १६ Mम. ल). डायमेथोएट ३० टRके �वाह) १० Mलटर पा<यात Mमसळून फवारणी 

करावी. तसेच �कडीKया जै�वक dनयं%णासाठJ �dत माड �कडीKया १२ अOया आढळून आCयास गोनीओझस नेफट)डीस hया 

परोपजीवी �कटकाची ३५०० �ौढ कjटक �dत हेRटर) या �माणात बागेत सोडावेत.   

• नारळ बागेस ५ ते ६ NदवसांKया अतंराने पाणी दे<याची @यव8था करावी तसेच तसेच आOयामFये ओलावा 

Nटक�व<यासाठJ नारळाKया श=डया परुा@यात आZण झावOयांचे आKछादन करावे. 

वांगी, ,मरची, 

टोमेटो 

फुलोरा ते 

फलधारणा  

• वांगी, Mमरची आZण टोमेटो भाजीपाला �पकास ६ ते ७ NदवसांKया अतंराने पाणी दे<याची @यव8था करावी. तसेच 

रोपांजवळ मातीची भर Wयावी.  

क,लगंड  फुलोरा ते 

फलधारणा 

• कMलगंड �पकाला ३ ते ४ NदवसांKया अतंराने dनयMमत पाणी Wयावे. पा<याKया अdनयMमत पाOया मुले फळे 

तडक<याची शRयता असते.  

• कMलगंडाKया फळांचे सूय�̀काशापासनू बचाव कर<यासाठJ फळे भाताKया प=kयाने �कंवा गवताने झाकून lयावीत. 

सदर कृ�ष स�ला पYZका 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
. 

अ_धक मा>हतीसाठ` नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराab शासनाचे कृषी अ_धकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


