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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 पवूा2नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक १८ ते २२ माच2 २०२० दरSयान कमाल व Lकमान तापमानात वाढ होUयाची श8यता असनू आकाश VनरW राह
ल. 

�पक अवXथा कृ�ष स�ला 

वाल  काढणी अवXथा • वाल �पकाची काढणी जसजशा श7गा वाळतील तसतशी श7गांची तोडणी क9न ४ ते ५ ;दवस श7गा उ=हात वाळवा?यात व 

मळणी करावी �कंवा श7गा झाडावर वाळAयानतंर �पकाची कापणी क9न झाडे खBयावर ३ ते ४ ;दवस उ=हात वाळवावीत 

व नतंर मळणी करावी. साठववणूकDमEये भुंFयाचा उपGव टाळIयासाठJ वालाचे दाणे मातीKया खळीचा थर देऊन चांगले 

वाळवावे. 

आबंा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झालेAया आबंा बागेमEये (वाटाणा अवPथा), फळगळ कमी करIयासाठJ, पाIयाKया उपलRधतेनसुार १५० ते 

२०० Sलटर पाणी �ती झाडास या �माणात १५ ;दवसांKया अतंराने ३ ते ४ पाIयाKया पाBया दया?यात तसेच झाडाKया 

बुEंयाभोवती गवताचे आKछादन करावे. 

• उUपादन व फळांची �त सधुारIयासाठJ १ टVके पोटॅSशयम नायXेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती अवPथेत 

असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कZ.कृ.�व[यापीठाने ;दलेAया Sशफारशी नसुार फळगळ कमी 

करIयासाठJ, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठJ, फळामधील साVयाचे �माण कमी करIयासाठJ 

आ\ण फळमाशीपासनू संर]ण करIयासाठJ २५ x २० स7.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

काज ू फुलोरा ते 

फळधारणा 

अवXथा  

• काज ू�पकामEये उSशराने येत असलेAया नवीन पालवीवर ढेकIयाचा �ादभुा_व ;दसनू येIयाची शVयता असAयाने पालवीचे 

�कडीपासनू संर]ण करIयाक`रता मोनोaोटोफॉस ३६ टVके �वाह) १५ Sम.ल). �कंवा लॅbबडासायहॅलोcीन ५ टVके �वाह) ६ 

Sम.ल). �dत १० Sलटर पाIयात Sमसळून फवारणी करावी. 

• हवामान पवुा_नमुानानसुार मोहोर अवPथेत असलेAया काज ू�पकावर ढेकIया व फुल�कडींKया वाढ)साठJ हवामान अनकूुल 

;दसत असAयाने या �कडींKया बदंोबPतासाठJ मोहोर फुटIयाKया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टVके �वाह) १० Sम.ल). �dत १० 

Sलटर पाIयात Sमसळून फवारणी करावी. तसेच फळधारणा झालेAया काज ू�पकावर ढेकIया व फुल�कडींKया dनय%ंणासाठJ 

लॅbबडा सायहॅलोcीन �वाह) ६ Sम.ल). �dत १० Sल. पाIयात Sमसळून फवारणी करावी. (सदर कDटकनाशकास लेबल 

Vलेम नाह)त) 

• काज ू $बया पणू_ तयार झाAयावरच $बयांची काढणी करावी. काढणी केलेAया $बया उ=हामEये ७ ते ८ ;दवस वाळवनू 

साठवणूक करावी. 

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत असAयाने नारळ बागेस ५ ते ६ ;दवसांKया अतंराने पाणी देIयाची ?यवPथा करावी तसेच तसेच 

आBयामEये ओलावा ;टक�वIयासाठJ नारळाKया श7डया परुा?यात आ\ण झावBयांचे आKछादन करावे. नवीन लागवड 

केलेAया नारळाKया रोपांची कडक उ=हामुळे पाने करप ूनयेत bहणनू रोपांना व9न सावल) करावी. 

सपुार
  - • तापमानात वाढ सभंवत असAयाने सुपार) बागेस ४ ते ५ ;दवसांKया अतंराने पाणी देIयाची ?यवPथा करावी.   

�चकू फुलोरा ते 

फळधारणा 

• तापमानात वाढ संभवत असAयाने 'चकू बागेस ५ ते ६ ;दवसांKया अतंराने पाणी देIयाची ?यवPथा करावी तसेच 

झाडाKया बुEंयाभोवती गवताचे आKछादन करावे. 

• 'चकू �पकावर बी पोखरणाfया अळीचा �ादभुा_व ;दसनू येIयाची शVयता असAयाने �ादभुा_व आढळून आAयास 

dनय%ंणासाठJ बागेची PवKछता क9न �ोफेनोफोस ५० टVके �वाह) १५ Sम. ल). �कंवा इंडोVझाकाब_ १४.५ टVके �वाह) ५ 



Sम.ल) �कंवा नो?हAयरुोन १० टVके �वाह) ५ Sम.ल). �कंवा डेAटामेcीन २.८ टVके �वाह) १० Sम. ल). �dत १० Sलटर 

पाIयातनू फवारणी करावी. फवारणी पवूh तयार फळांची काढणी करावी. 

वांगी  फळधारणा • वांगी �पकावर श7डा व फळे पोखरणाfया अळीचा �ादभुा_व ;दसनू येIयाची शVयता असAयाने �ादभुा_व ;दसनू आAयास 

dनय%ंणासाठJ �कडiPत श7ड ेव फळे जमा क9न नjट करावीत व फेन?हलरेट १० Sम.ल). �कंवा डेAटामेcीन २.८ टVके 

�वाह) १० Sम.ल). �dत १० Sलटर पाIयात Sमसळून फवारणी करावी. 

भ4डी  फळधारणा • उ=हाळी भ7डी �पकावर श7डा व फळे पोखरणाfया अळीचा �ादभुा_व ;दसनू येIयाची शVयता असAयाने �ादभुा_व ;दसनू 

आAयास �कडiPत फळे नjट करावीत व dनय%ंणासाठJ सायपरमेcीन २५ टVके �वाह) ३ Sम.ल). �कंवा लॅbबडा 

सायहॅलोcीन ५ टVके �वाह) ६ Sम.ल). �dत १० Sलटर पाIयात Sमसळून 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/मती7या 

/शफारशीनसुारतयार क_न .सा`रत करUयात आल
. 

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

 


