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Aदनांक २६ फेQवुार
 ते १ माच0 २०२० दरRयान कमाल तापमान ३० ते ३२ अ.ंस2. व Jकमान तापमान २० ते २२ अ.ंस2. दरRयान राहून आकाश मSुयत: TनरU राह
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�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

उYहाळी भात  फुटवे अवVथा  • भात खाचरात पा2याची पातळी ५ ते १० स6. मी. पय7त 8नय$ं%त करावी. 

वाल  काढणी अवVथा • वाल �पकाची काढणी जसजशा श6गा वाळतील तसतशी श6गांची तोडणी क=न ४ ते ५ >दवस श6गा उ@हात वाळवाBयात 

व मळणी करावी �कंवा श6गा झाडावर वाळDयानतंर �पकाची कापणी क=न झाडे खEयावर ३ ते ४ >दवस उ@हात 

वाळवावीत व नतंर मळणी करावी. साठववणूकGमHये भुंIयाचा उपJव टाळ2यासाठL वालाचे दाणे मातीMया खळीचा थर 

देऊन चांगले वाळवावे. 

आबंा 

 

फळधारणा  • फळधारणा झालेDया आबंा बागेमHये मोहोर संरRण वेळाप%कानसुार पाचवी फवारणी (चौUया फवारणीनतंर १५ 

>दवसांMया अतंराने) तडुतWुयाचा, फुल�कडीचा आXण भुर) रोगाMया 8नय%ंणासाठL डायमेथोएट ३० टZके �वाह) १० 

[म.ल) �कंवा लॅ]बडा सायहॅलो^ीन ५ टZके �वाह) ६ [म.ल). + भुर) रोगाMया 8नय%ंणासाठL हेZझाकोनॅझोल ५ टZके ५ 

[म.ल). �कंवा पा2यात �वरघळणारे ८० टZके गंधक २० aॅम �8त १० [लटर पा2यात [मसळून फवारणी करावी. 

• उbपादन व फळांची �त सधुार2यासाठL १ टZके पोटॅ[शयम नायcेटची फवारणी फळे वाटाणा, गोट) व अडंाकृती 

अवdथेत असताना करावी.  

• फळे गोट) ते अडंाकृती आकाराची असताना डॉ.बा.सा.कf.कृ.�वgयापीठाने >दलेDया [शफारशी नसुार  फळगळ कमी 

कर2यासाठL, फळाचा आकार व वजन वाढून डाग �वरह)त फळांसाठL, फळामधील साZयाचे �माण कमी कर2यासाठL 

आXण फळमाशीपासनू संरRण कर2यासाठL २५ x २० स6.मी. आकाराची कागद) �पशवी लावावी. 

नारळ - • आJiतेत घट व तापमानात वाढ संभवत असDयाने नवीन लागवड केलेDया नारळ बागेस पाणी दे2याची Bयवdथा 

करावी तसेच तसेच आEयामHये ओलावा >टक�व2यासाठL नारळाMया श6डया परुाBयात आXण झावEयांचे आMछादन 

करावे. 

• नवीन लागवड केलेDया नारळाMया रोपांची कडक उ@हामुळे पाने करप ूनयेत ]हणनू रोपांना व=न सावल) करावी. 

सपुार
 - • आJiतेत घट व तापमानात वाढ संभवत असDयाने सुपार) बागेस पाणी दे2याची Bयवdथा करावी.   

क-लगंड फुलोरा  ते 

फळधारणा 

• क[लगंड �पकामHये फुले ये2यास सुlवात झाDयावर फळमाशीMया 8नय%ंणासाठL Zय ुDयरु ‘रRक’ सापळे �ती हेZटर) 

४ वापरावे. वेळोवेळी कGडadत फळे जाळून नoट करावीत.  

भ2डी  फुलोरा • भ6डी �पकामHये मावा �कडीचा �ादभुाiव >दसनू ये2याची शZयता असनू �कड �पकातील अ@नरस शोषनू �पकाMया 

�व�वध भागावर मधासारखा 'चकट d%ाव टाकत असDयाने पानावर काEया बरुशीची वाढ >दसनू येते. मावा �कडीचा 

�ादभुाiव आढळून आDयास 8नय%ंणासाठL �कडadत पाने/ श6ड ेनoट करावेत तसेच �वाह) डायमेथोएट ३० टZके �वाह) 

१० [म. ल). �8त १० [लटर पा2यात [मसळून फवारणी करावी. �पकामHये �पवळे 'चकट कागद सापळे लावावेत. 

सदर कृ�ष स�ला प]^का डॉ. बाळासाहेब सावतं क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
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-शफारशीनसुारतयार क`न ,साaरत करbयात आल
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अcधक माAहतीसाठd नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराef शासनाचे कृषी अcधकार
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