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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

?दनांक १८ ते २२ माच0 २०२० दरPयान कमाल व Jकमान तापमानात वाढ होRयाची श6यता असनू आकाश SनरT राह
ल. 

�पक अवUथा कृ�ष स�ला 

उXहाळी भात  पोटर
 अवUथा  

 

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

@यव8था करावी. 

• भात �पकावर खोड �कडीचा �ादभुाAव Bदसनू ये<याची शCयता असDयाने �कडीचा �ादभुाAव आढळून आDयास Fनय%ंणासाठI 

िCवनोलफॉस ५ टCके १५ �कलो �कंवा दाणेदार काबMNयरुोन ३ टCके १६.५ �कलो �Fत हेCटर) यापकैP कोणQयाह) एका 

दाणेदार कPटकनाशकाचा वापर जTमनीत परेुशी ओल असताना करावा.    

वाल  काढणी अवUथा • वाल �पकाची काढणी जसजशा श=गा वाळतील तसतशी श=गांची तोडणी कVन ४ ते ५ Bदवस श=गा उ3हात वाळवा@यात व 

मळणी करावी �कंवा श=गा झाडावर वाळDयानतंर �पकाची कापणी कVन झाडे खXयावर ३ ते ४ Bदवस उ3हात वाळवावीत 

व नतंर मळणी करावी. साठववणूकPमYये भुंZयाचा उप[व टाळ<यासाठI वालाचे दाणे माती\या खळीचा थर देऊन चांगले 

वाळवावे. 

आबंा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झालेDया आबंा बागेमYये (वाटाणा अव8था), फळगळ कमी कर<यासाठI, पा<या\या उपल`धतेनसुार १५० ते 

२०० Tलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ Bदवसां\या अतंराने ३ ते ४ पा<या\या पाXया दया@यात तसेच झाडा\या 

बुYंयाभोवती गवताचे आ\छादन करावे. 

• उQपादन व फळांची �त सधुार<यासाठI १ टCके पोटॅTशयम नायcेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती अव8थेत 

असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कd.कृ.�वeयापीठाने BदलेDया Tशफारशी नसुार  फळगळ कमी 

कर<यासाठI, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठI, फळामधील साCयाचे �माण कमी कर<यासाठI 

आfण फळमाशीपासनू संरgण कर<यासाठI २५ x २० स=.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

काज ू फुलोरा ते 

फळधारणा 

अवUथा  

• काज ू�पकामYये उTशराने येत असलेDया नवीन पालवीवर ढेक<याचा �ादभुाAव Bदसनू ये<याची शCयता असDयाने पालवीचे 

�कडीपासनू संरgण कर<याकiरता मोनोjोटोफॉस ३६ टCके �वाह) १५ Tम.ल). �कंवा लॅkबडासायहॅलोlीन ५ टCके �वाह) ६ 

Tम.ल). �Fत १० Tलटर पा<यात Tमसळून फवारणी करावी. 

• हवामान पवुाAनमुानानसुार मोहोर अव8थेत असलेDया काज ू�पकावर ढेक<या व फुल�कडीं\या वाढ)साठI हवामान अनकूुल 

Bदसत असDयाने या �कडीं\या बदंोब8तासाठI मोहोर फुट<या\या वेळी �ोफेनोफॉस ५० टCके �वाह) १० Tम.ल). �Fत १० 

Tलटर पा<यात Tमसळून फवारणी करावी. तसेच फळधारणा झालेDया काज ू�पकावर ढेक<या व फुल�कडीं\या Fनय%ंणासाठI 

लॅkबडा सायहॅलोlीन �वाह) ६ Tम.ल). �Fत १० Tल. पा<यात Tमसळून फवारणी करावी. (सदर कPटकनाशकास लेबल 

Cलेम नाह)त) 

• काज ू $बया पणूA तयार झाDयावरच $बयांची काढणी करावी. काढणी केलेDया $बया उ3हामYये ७ ते ८ Bदवस वाळवनू 

साठवणूक करावी. 

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत असDयाने नारळ बागेस ५ ते ६ Bदवसां\या अतंराने पाणी दे<याची @यव8था करावी तसेच तसेच 

आXयामYये ओलावा Bटक�व<यासाठI नारळा\या श=डया परुा@यात आfण झावXयांचे आ\छादन करावे. नवीन लागवड 

केलेDया नारळा\या रोपांची कडक उ3हामुळे पाने करप ूनयेत kहणनू रोपांना वVन सावल) करावी. 



सपुार
  - • तापमानात वाढ सभंवत असDयाने सुपार) बागेस ४ ते ५ Bदवसां\या अतंराने पाणी दे<याची @यव8था करावी.   

वांगी  फळधारणा • वांगी �पकावर श=डा व फळे पोखरणाmया अळीचा �ादभुाAव Bदसनू ये<याची शCयता असDयाने �ादभुाAव Bदसनू आDयास 

Fनय%ंणासाठI �कडn8त श=ड ेव फळे जमा कVन नoट करावीत व फेन@हलरेट १० Tम.ल). �कंवा डेDटामेlीन २.८ टCके 

�वाह) १० Tम.ल). �Fत १० Tलटर पा<यात Tमसळून फवारणी करावी. 

भ2डी  फळधारणा • उ3हाळी भ=डी �पकावर श=डा व फळे पोखरणाmया अळीचा �ादभुाAव Bदसनू ये<याची शCयता असDयाने �ादभुाAव Bदसनू 

आDयास �कडn8त फळे नoट करावीत व Fनय%ंणासाठI सायपरमेlीन २५ टCके �वाह) ३ Tम.ल). �कंवा लॅkबडा 

सायहॅलोlीन ५ टCके �वाह) ६ Tम.ल). �Fत १० Tलटर पा<यात Tमसळून फवारणी करावी.  

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 करRयात आल
. 

अaधक मा?हतीसाठb नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अaधकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


