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Bदनांक १४ ते १८ माच2 २०२० दरSयान आकाश TनरU राह
ल. 
�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

वाल, चवळी  श4गा 

अवVथा 

• वाल, चवळी इ. कडधा6य �पकावर रसशोषक �कडीचा �ादभुा7व 8दसून ये:याची श;यता ये:याची श;यता अस<याने �कडीचा �ादभुा7व आढळून आ<यास 

>नयं%णासाठA डायमेथोएट ३० ट;के �वाह) १२ Fम. ल). �कंवा लॅHबडासायहॅलोJीन ५ ट;के �वाह) ६ Fम.ल). �>त १० Fलटर पा:यात Fमसळून फवारणी 

करावी. 

आंबा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झाले<या आंबा बागेमLये (वाटाणा अवNथा), फळगळ कमी कर:यासाठA, पा:याPया उपलRधतेनुसार १५० ते २०० Fलटर पाणी �ती झाडास 

या �माणात १५ 8दवसांPया अंतराने ३ ते ४ पा:याPया पाSया दयाTयात तसेच झाडाPया बुंLयाभोवती गवताचे आPछादन कराव.े 

• उVपादन व फळांची �त सुधार:यासाठA १ ट;के पोटॅFशयम नायWेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अंडाकृती अवNथेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अंडाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कY.कृ.�वZयापीठाने 8दले<या Fशफारशी नुसार  फळगळ कमी कर:यासाठA, फळाचा आकार व वजन 

वाढून डाग �वरह)त फळांसाठA, फळामधील सा;याच े�माण कमी कर:यासाठA आ\ण फळमाशीपासून संर]ण कर:यासाठA २५ x २० स_.मी. आकाराची 

कागद) �पशवी लावावी. 

• हापूस आंबा फळाचे अ'धक उVपादन Fमळ:यासाठA ५५ ट;के ती`तेचे गोमू%, फळे वाटा:याचा आकाराची अस<यापासून पुढे आठवaयाPया अंतराने 

उपलRधतेनुसार ३ ते ६ वेळा फवाराव.े 

काजू  फुलोरा ते 

फळधारणा 

अवVथा  

• काजू �पकामLये उFशराने येत असले<या नवीन पालवीवर ढेक:याचा �ादभुा7व 8दसून ये:याची श;यता अस<याने पालवीचे �कडीपासून संर]ण 

कर:याकbरता मोनोcोटोफॉस ३६ ट;के �वाह) १५ Fम.ल). �कंवा लॅHबडासायहॅलोJीन ५ ट;के �वाह) ६ Fम.ल). �>त १० Fलटर पा:यात Fमसळून 

फवारणी करावी. 

• हवामान पुवा7नुमानानुसार मोहोर अवNथेत असले<या काजू �पकावर ढेक:या व फुल�कडींPया वाढ)साठA हवामान अनुकूल 8दसत अस<याने या �कडींPया 

बंदोबNतासाठA मोहोर फुट:याPया वेळी �ोफेनोफॉस ५० ट;के �वाह) १० Fम.ल). �>त १० Fलटर पा:यात Fमसळून फवारणी करावी. तसेच फळधारणा 

झाले<या काजू �पकावर ढेक:या व फुल�कडींPया >नयं%णासाठA लॅHबडा सायहॅलोJीन �वाह) ६ Fम.ल). �>त १० Fल. पा:यात Fमसळून फवारणी करावी. 

(सदर कdटकनाशकास लेबल ;लेम नाह)त) 

• काजू $बया पूण7 तयार झा<यावरच $बयांची काढणी करावी. काढणी केले<या $बया उ6हामLये ७ ते ८ 8दवस वाळवनू साठवणूक करावी. 

नारळ - • �कनारपeी भागामLये नारळ बागेत काSया डो;याची अळीचा �ादभुा7व 8दसून येत असून �कडीPया अSया पानाPया खालPया भागावर जाळी तयार कfन 

पानांतील हbरतgTय खा<यामुळे पाने करप<यासारखी 8दसून येतात. �कडीPया >नयं%णासाठA �कडलेल) पाने काढून नhट करावीत आ\ण १६ Fम. ल). 

डायमेथोएट ३० ट;के �वाह) १० Fलटर पा:यात Fमसळून फवारणी करावी. तसेच �कडीPया जै�वक >नयं%णासाठA �>त माड �कडीPया १२ अSया आढळून 

आ<यास गोनीओझस नेफट)डीस kया परोपजीवी �कटकाची ३५०० �ौढ कdटक �>त हे;टर) या �माणात बागेत सोडावेत.   

• नारळ बागेस ५ ते ६ 8दवसांPया अंतराने पाणी दे:याची TयवNथा करावी तसेच तसेच आSयामLये ओलावा 8टक�व:यासाठA नारळाPया श_डया पुराTयात 

आ\ण झावSयांचे आPछादन कराव.े 

पालेभाZया  शाखीय वाढ  • पालेभाmया �पकांवर पानांवर)ल 8ठप;यांचा �ादभुा7व 8दसून येत अस<यास >नयं%णासाठA ०.१ ट;के काबn6डॅ\झम १ oॅम �>त Fलटर पाणी �कंवा ०.२५ 

ट;के कॉपर ऑ;झी;लोराईड २.५ oॅम �>त Fलटर पा:यातून १५ 8दवसांPया अंतराने फवारणी करावी. 

क/लगंड  फुलोरा ते 

फलधारणा 

• कFलगंड �पकाला ३ ते ४ 8दवसांPया अंतराने >नयFमत पाणी Zयाव.े पा:याPया अ>नयFमत पाSया 8द<यावर  फळे तडक:याची श;यता असते.  

• कFलगंडाPया फळांचे सूय7�काशापासून बचाव कर:यासाठA फळे भाताPया प_pयाने �कंवा गवताने झाकून qयावीत. 

• कFलगंड �पकामLये फुले ये:यास सुrवात झा<यावर फळमाशीPया >नयं%णासाठA शतेामLये ‘;यु <युर’ र]क सापळे �ती हे;टर) ४ वापराव.े वेळोवेळी 

�कडoNत फळे गोळा कfन नhट करावीत.  

सदर कृ�ष स�ला प]^का डॉ. बाळासाहेब सावंत क&कण कृ�ष �व'यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त_ स/मती7या /शफारशीनुसारतयार क`न .साaरत 

करbयात आल
. 

अ�धक माBहतीसाठc नजीक7या कृषी �व'यापीठाचे क4 5 Lकंवा महाराde शासनाचे कृषी अ�धकार
 यां7याशी संपक2  करावा 



 


