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हिामान पिूागनुमान कृथ्ि सल्ला पत्रक – ससंधदुगुग 
कालािधी (दिन ांक २२.०१.२०२२ ते २६.०१.२०२२) 
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म गील आठवड्य तील हव म न घटक ांची प्रत्यक्ष नोंि 

(१४/०१/२०२२ त े२०/०१/२०२२ पयतं) 
हव म न च ेघटक पुढील प च दिवस ांचे हव म न घटक ांचे पुव ानुम न 
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पुढील ५ दिवस च  
हव म न स र ांश 
 

मसांधुिगुा स्र्जल्ह्य मध्ये पुढील प च दिवस मध्ये दिन ांक २२ त े २६ जानेर्वारी, २०२२ य  क ल वधी िरम्य न दिनाांक २४ 
जानेर्वारी रोजी तुरळक दिकाणी अत्यांत हलक्या स्र्वरुपाच्या पाऊसाची शक्यता असुन इतर चारही दिर्वशी पजजन्यमान कोरड े
राहण्याची शक्यता आहे. कम ल र्व ककम न त पम न त घट होऊन ते अनुक्रमे २९ त े३१ व १५ त े१७ अांश सेस्ल्हसअस 
वरती स्थिर र हण्य ची शक्यत  आहे. त्य चबरोबर आर्द्ातमेध्ये घट होण्य ची शक्यत  आहे. हव म न आर्द्ा व अांशतः ढगाळ 
र हण्य ची शक्यत  आहे. अस  अांि र्ज प्र िेमशक हव म नश थर कें र्द्, मुांबई य ांच्य कडून वताववण्य त आल  आहे. 

ववथत रीत 
शे्रणीतील 
हव म न 
अांि र्ज                   

(पढुील ६ 
ते १२ 

दिवस ांच  
दृष्टीक्षेप) 

पर्जान्यम न 

िक्षक्षण कोकण व गोव  य  हव म न उपववभ ग मध्ये दिन ांक २६ र्ज नेव री त े०१ फेब्रुव री, २०२२ य  क ल वधी िरम्य न 
पर्जान्यम न सर सरीपेक्ष  कमी असण्य ची शक्यत  आहे. (सिर क ल वधी िरम्य न ०.०१ मममी एवढे सर सरी पर्जान्यम न 
असत े तरी य वर्ी सिर क ल वधी िरम्य न ०.०० मममी पर्जान्यम न होण्य ची शक्यत  आहे व त े सर सरीपेक्ष  ८७.४९ 
टक्क्य ांनी कमी असण्य ची शक्यत  आहे.) 

कम ल व 
ककम न 
त पम न 

िक्षक्षण कोकण व गोव  य  हव म न उपववभ ग मध्ये दिन ांक २६ जानेर्वारी त े०१ फेब्रुर्वारी, २०२२ य  क ल वधी िरम्य न 
कम ल व ककम न त पम न सर सरीएवढे असण्य ची शक्यत  आहे. सिर क ल वधी िरम्य न सर सरी कम ल व ककम न 
त पम न अनुक्रमे ३१.१५ व १६.६८ डीग्री सेल्हसीअस एवढे असत ेतरी य  वर्ी सिर क ल वधी िरम्य न त ेअनुक्रमे २९.७१ 
व १५.६० डीग्री सेल्हसीअस एवढे असण्य ची शक्यत  आहे (कम ल व ककम न त पम न सर सरीपेक्ष  अनुक्रमे १.४३ व १.०८ 
डडग्री सेल्हसीअसने कमी असण्य ची शक्यत  आहे.) 

इश र  
ससांधुिगुज जजल्ह्यामध्ये पुढील पाच दिर्वसासािी प्रािेसशक हर्वामानशास्र कें द्र, मुांबई याांच्या कडून पजजन्यासांबधी कोणताही 
ईशारा िेण्यात आलेला नाही. 

सवास ध रण कृवर् सल्हल  

काजुमध्ये नर्वीन लागर्वड केलेल्हया कलमाांच्या बुांधा स्र्वच्छ करून बुांध्यालगतची जागा खणून घ्यार्वी तसेच पाणी 
िेण्याकरीता गोलाकार आळे तयार करून र्वाळलेल्हया गर्वताचे आच्छािन द्यार्वे. 
नर्वीन लागर्वड केलेल्हया आांबा कलमाांना दहर्वाळ्यात पदहल्हया र्वर्षी आिर्वड्यातुन एकिा तर िसु-या र्वर्षी १५ दिर्वसातुन 
एकिा र्व ततस-या र्वर्षी मदहन्यातुन एकिा प्रत्येक कलमाला २ बािल्हया (३० सलटर) पाणी द्यार्वे. उन्हाळ्यात पाणी 
र्वरीलप्रमाणेच परांतु २ र्वेळा (िपु्पट मारा) द्यार्वे. जागेर्वरच रोपे र्वाढर्वुन त्यार्वर कलमे केल्हयास त्याांना पाणी द्यार्वे लागत 
नाही. ओलार्वा दटकर्वुन िेर्वण्यासािी पाण्यासािी आांबा कलमाांना केलेल्हया अळ्यामध्ये गर्वताचे आच्छािन करार्वे. 

सांक्षक्षप्त सांिेश सल्हल  काजुर्वरील बोंड र्व बी पोखरणा-या अळीच्या तनयांरणासािी प्रोफेनोफॉस १५ समली प्रतत १० सलटर पाण्यात समसळुन 
फर्वारणी करार्वी. 

हव म न अांि र्ज वर आध रीत कृवर् सल्हल  
वपक च े

न व 
वपक ची 
अवथि  वपक ननह य कृवर् सल्हल  



आांब  
फळध रण  

(व ट ण , गोटी 
व सुप री 

आक र ची फळे) 

 आांब्याच्या झाडार्वर जानेर्वारी फेब्ररु्वारी िरम्यान ककमान तापमानात घट झाल्हयास जुन फाांद्यार्वर तसेच फळे 
धरलेल्हया फाांद्यार्वर पनु्हा नवर्वन मोहोर येण्याची शक्यता असत.े त्यामळेु अन्नाच ेर्वहन नर्वीन मोहोराकड े
होऊन जुन्या मोहोराला लागलेली र्वाटाणा/गोटी आकाराच्या फळाांची गळ दिसनु येत.े सद्यजस्ितीमध्ये मोहोर 
अर्वस्िेत असलेल्हया आांबा झाडार्वर पनुजमोहोर प्रक्रीया टाळण्यासािी जजब्रेसलक ऍससड ५० पी.पी.एम म्हणजेच १ 
गॅ्रम प्रतत २० सलटर पाण्यात समसळुन फर्वारणी झाडाला परेुसा मोहोर आला असल्हयाची खारी झाल्हयानांतरच 
झाडार्वरील मोहोर पणुज मोहोरलेला असताना आणण नांतर पनु्हा मोहोरीच्या आकाराची फळे झाल्हयार्वर घ्यार्वी. 
जजब्रेसलक ऍससडची पाऊडर पाण्यात अवर्वद्राव्य असल्हयाने प्रिम ती िोड्या अल्हकोहोल मध्ये वर्वरघळुन नांतर 
पाण्यात समसळार्वी. 

 जजल्ह्यात दिनाांक १८ जानेर्वारी रोजी तरुळक दिकाणी हलक्या स्र्वरुपाचा पाउस झाला आहे. तसेच दिनाांक २४ 
जानेर्वारी रोजी तरुळक दिकाणी अत्यांत हलक्या स्र्वरुपाच्या पाऊसाची शक्यता लक्षात घेता मोठ्या आकाराच्या 
आांबा फळार्वर फळमाशीचा प्रािरु्ाजर्व दिसनु येण्याच्या शक्यता आहे. अश्या रे्वळी बागेमध्ये गळलेली फळे गोळा 
करुन नष्ट करार्वीत आणण आांबा फळाांचे फळमाशीपासनु सांरक्षण करण्यासािी वर्वद्यापीिाने सशफारस केललेे 
फळमाशी रक्षक सापळे प्रतत एकरी २ याप्रमाणात बागेमध्ये झाडाच्या खालील बाजुच्या फाद्याांर्वर लार्वारे्वत.  

 जजल्ह्यात दिनाांक १८ जानेर्वारी रोजी तरुळक दिकाणी हलक्या स्र्वरुपाचा पाउस झाला आहे. अश्या दिकाणी 
आांबा फळाांचे पाऊस र्व फळमाशीांपासनु सांरक्षण करण्यासािी आणण फळाांचा आकार र्व र्वजन र्वाढुन डाग 
वर्वरहीत फळाांच्या उत्पािनासािी फळधारणेनांतर १ मदहन्याने साधारणतः फळे गोटी त े अांडाकृती असताना 
फळाांर्वर २५x२० सेमी आकाराच्या कागिी वपशव्याांच ेआर्वरण घालारे्व.  

 दिर्वसा उन्हाचा कडाका जाणर्वत असल्हयामळेु नवर्वन लागर्वड केलेल्हया आांबा कलमाांच्या खोडाची साल तडकु 
नये र्व खोडाचे कडक उन्हापासनु सांरक्षण होण्याकरीता कलमाांच्या बुांध्याला बोडोपेस्ट लार्वार्वी.  

 नर्वीन लागर्वड केलेल्हया आांबा कलमाांना दहर्वाळ्यात पदहल्हया र्वर्षी आिर्वड्यातनु एकिा तर िसु-या र्वर्षी १५ 
दिर्वसातनु एकिा र्व ततस-या र्वर्षी मदहन्यातनु एकिा प्रत्येक कलमाला २ बािल्हया (३० सलटर) पाणी द्यार्वे. 
उन्हाळ्यात पाणी र्वरीलप्रमाणेच परांत ु २ र्वेळा (िपु्पट मारा) द्यार्वे. जागेर्वरच रोपे र्वाढर्वनु त्यार्वर कलमे 
केल्हयास त्याांना पाणी द्यारे्व लागत नाही. ओलार्वा दटकर्वनु िेर्वण्यासािी पाण्यासािी आांबा कलमाांना केलेल्हया 
अळ्यामध्ये गर्वताचे आच्छािन करार्वे. 

 ज्य  दठक णी हलक्य  थवरुप च  प ऊस झ लेल  आहे अचय  दठक णी पणुा उमललेल्हय  मोहोर वर, व ट ण , गोटी 
व सपु री एवढ्य  आक र ांच्य  फळ वर करप  रोग च  प्र िभु ाव होण्य ची शक्यत  आहे. करपा रोगाच्या 
तनयांरणासािी अझॉक्सीस्रोबीन २३ टक्के प्रर्वाही या बरुशीनाशकाची ७ सम.ली. प्रती १० सलटर पाणी या 
प्रमाणात फर्वारणी घ्यार्वी. आर्वशक्यता असल्हयास टेबकूोनाझोल २५.९ टक्के प्रर्वाही या बरुशीनाशकाची ७ 
सम.ली. प्रती १० सलटर पाणी या प्रमाणात िसुरी फर्वारणी १० दिर्वसाांच्या अांतराने सांपणूज झाडार्वर घ्यार्वी. 
मोहोर अर्वस्िते असलेल्हया आांब्यार्वर फर्वारणी घेण्यापरू्वी प्रिम िपुारच्या र्वेळेस कडक उन्हामध्ये झाडार्वरील 
मोहोर झाडून घ्यार्वा आणण नांतर फर्वारणी करार्वी. 

 ह पसु आांब  फळ ांचे अधधक उत्प िन ममळण्य स ठी ५५% तीव्रतचे े गोमरु फळे व ट ण्य च्य  आक र ची 
असल्हय प सनु पढेु आठवड्य च्य  अांतर ने व उपलब्धतनेसु र ३ त े६ वळे  फव रणी घ्य वी. 

 फळधारणा झालेल्हया आांबा बागेमध्ये फळगळ कमी करण्यासािी आणण प्रत सधुारण्यासािी १ टक्के पोटॅसशयम 
नायरेटची (१० गॅ्रम प्रतत सलटर पाणी) फळे र्वाटाणा, गोटी र्व अांडाकृती अर्वस्िते असताना असे एकुण ३ 
फर्वारण्या कराव्यात. 

 फळधारणा झालेल्हया आांबा बागेमध्ये र्वाटाणा त ेसपुारी आकाराच्या फळाची गळ कमी करण्यासािी, पाण्याच्या 
उपलब्धतनेसुार १५० त े२०० सलटर पाणी प्रतत झाड याप्रमाणात १५ दिर्वसाच्या अांतराने ३ त े४ पाण्याच्या 
पाळ्या द्याव्यात. तसेच झाडाच्या बुांध्यार्ोर्वती गर्वताच ेअच्छािन करारे्व. 

 हापसु आांब्यामध्ये फळगळ कमी करण्यासािी फळे र्वाटाण्याच्या आकाराची झाल्हयार्वर २० पीपीएम नॅप्िलॅीन 
ऍसीटीक ऍसीड (१ गॅ्रम ५० सलटर पाण्यातनु) या सांजजर्वाचे द्रार्वण मोहोरार्वर फर्वारारे्व. िसुरी फर्वारणी फळे 
गोटीच्या आकाराची झाल्हयार्वर करार्वी. नॅप्िलॅीन ऍसीटीक ऍसीड प्रिम िोड्या अल्हकोहोलमध्ये वर्वरघळुन नांतर 



पाण्यात समसळार्वे. 

क रु्ज फळध रण  

 नर्वीन लागर्वड केलेल्हया काजु कलमाांना पदहल्हया २ र्वर्षाजत दहर्वाळयात १५ दिर्वसाांच्या अांतराने ३० ली. पाणी 
प्रतत कलम याप्रमाणे द्यारे्व. 

 नर्वीन लागर्वड केलेल्हया कलमाांच्या बुांधा स्र्वच्छ करून बुांध्यालगतची जागा खणून घ्यार्वी तसेच पाणी 
िेण्याकरीता गोलाकार आळे तयार करून र्वाळलेल्हया गर्वताच ेआच्छािन द्यारे्व. 

 मोिया लागत्या कलमाांना १५ दिर्वसाच्या अांतराने १५०-२०० लीटर पाणी प्रतत कलम याप्रमाणे द्यारे्व. 
 काजु वपक बी अर्वस्िेत असल्हयाने सद्यजस्ितीतील हर्वामान बोंड र्व बी पोखरणा-या अळीच्या प्रािरु्ाजर्वास 

पोर्षक असनु प्रािरु्ाजर्व आढळुन आल्हयास तनयांरणासािी प्रोफेनोफॉस १५ समली प्रतत १० सलटर पाण्यात समसळुन 
फर्वारणी करार्वी.  

नारळ फळधारणा 

 नारळार्वरील गेंडया र्ुांगा या ककडीच्या तनयांरणासािी प्रािरु्ाजर्वग्रस्त माड साफ करून सर्वाजत र्वरील पानाांच्या 
बेचक्यात २ टक्के समिील पॅराथिऑन पार्वडर ५० गॅ्रम, ५० गॅ्रम र्वाळू याांचे समप्रमाणात समश्रण करून र्रार्व.े 
बागेमध्ये शणेखताच्या खड्डयात अळयाांना मारण्यासािी ५० टक्के पा.सम. काबाजररल र्कुटी ४० गॅ्रम प्रतत १० 
सल. पाण्यात समसळून फर्वारार्वी.  

 नारळार्वरील सोंडया र्ुांगा या ककडीच्या तनयांरणासािी र्ुांग्याने पाडलेली र्ोके १० टक्के काबाजरील र्कुटी र्व 
र्वाळूने बजुर्वनू घ्यार्वीत. तसेच खोडार्वर १ समटर उांचीर्वर थगरसमटच्या सहाय्याने १५ त े२० से.मी. खोल ततरप े
र्ोक पाडून त्यामध्ये २० सम.ली. ३६ टक्के प्रर्वाही मोनोक्रोटोफॉस नरसाळयाच्या सहाय्याने ओतारे्व आणण र्ोक 
ससमेंटच्या सहाय्याने बांि करारे्व.    

सुपारी काढणी 

सपुारी वपकास खताांचा िसुरा हप्ता डडसेंबर र्व जानेर्वारी मदहन्यात द्यार्वा. िसुरा हप्ता १६० गॅ्रम यरुरया र्व १२५ 
गॅ्रम म्यरेुट ऑफ पोटॅश असा द्यार्वा. एक र्वर्षाजच्या झाडास र्वरील खताांची एक ततृीयाांश, िोन र्वर्षाजच्या झाडास 
िोन ततृीयाांश तर तीन र्वर्षाजच्या झाडास खताची पणुज मारा द्यार्वी. बुांध्यापासनु एक समटर अांतरार्वर १५ त े२० 
सेमी खोल आणण २० सेमी रुां िीच्या चरात बाांगडी पद्धतीने द्यार्वी. 
जसमन आणण हर्वामानानसुार पाण्याच्या पातळ्या द्याव्यात. उन्हाळ्यात ४-५ दिर्वसाांच्या अांतराने तर दहर्वाळ्यात ७ 
त े८ दिर्वसाांच्या अांतराने पाणी द्यारे्व. 

कमलांगड फळध रण   
फळधारणा अर्वस्िेत असणा-या कसलांगड वपकाला २ त े३ दिर्वसाच्या अांतराने तनयमीत पाणी द्यारे्व. पाण्याच्या 
तनयमीत पाळ्या दिल्हयास फळे तडकण्याची शक्यता असत.े 

सुरु ऊस लागर्वड 

 मस ांधुिगुा स्र्जल्ह्य मध्ये ऊस ल गवड करत न  ऊस ची रोपे ककां व  िोन डोळय ांची ऊसक ांडीद्व रे ल गवड कर वी. 
ल गवडीकरीत  ऊस रोपे व िोन डोळय ांची ऊसक ांडी ऊस सांशोधन कें र्द्, न पणे, फोंड घ ट येिे उपलब्ध असनु 
अधधक म हीतीकरीत  डॉ. ववर्जय शटेये, कृवर्ववद्य वेत्त , कृवर् सांशोधन कें र्द्, फोंड घ ट य ांच्य शी सांपका  स ध व . 
(मोब ईल नां. ९४२१३४३५६२) 

 कोकणात सरुु ऊसाची लागर्वड १५ डडसेंबर त े१५ जानेर्वारी पयतं करार्वी.  
 ऊस लागर्वडीसािी ररजरने ९० सेमी अांतरार्वर स-या पाडाव्यात. नाांगरणीच्यार्वेळी ऊस क्षरेात हेक्टरी २५ गाड्या 

शणेखत टाकार्वे र्व नांतर सरी काढल्हयानांतर उरलेल्हया २५ गाड्या सरीमध्ये सारखे पसरुन टाकार्वे.  
 जसमनीच्या उतारानसुार सराांची लाांबी िेर्वनु आडरे्व पाट पाडारे्वत. सरी र्वरांबा पद्धतीने ऊस लागर्वड करताना 

ओली र्व कोरडी लागर्वड असे २ प्रकार आहेत.  
 ओल्हया पद्धतीने मध्यम त े हलक्या जसमनीत लागर्वड करतात यारे्वळी प्रिम पाणी सोडुन जसमन चाांगली 

सर्जल्हयार्वर २ डोळ्याांच्या काांड्या २.५० त े५ सेमी खोलीपयतं पायाखाली िाबनु लार्वाव्यात.  
 र्ारी जसमनीसािी कोरडी पद्धती अर्वलांबबली जात.े या पद्धतीत प्रिम सरीमध्ये खोिनु २.५ त ५ सेमी 

खोलीपयतं बेणे अांिरुन मातीने झाकुन नांतर स-या पाण्याने सर्रर्वाव्या लागतात. कोकणात बहुताांश जसमनीत 
ओली लागर्वड करता येत.े  

 सरुु ऊसाला हेक्टरी २५० ककलो नर, १२५ ककलो स्फुरि आणण १२५ ककलो पालाश ही अन्नद्रव्ये द्यार्वीत. 
लागर्वडीच्यार्वेळी २५ ककलो नर र्व सांपणुज स्फुरि र्व पालाश खताची मारा द्यार्वी. 

 सरुु हांगामात ऊस लागर्वडीकरीता को-९२००५ र्व जव्हएसाअय- ३१०२ या सधुारीत जातीांची तनर्वड करार्वी. 



र्वायांगणी 
र्ात 

पुनजलागर्वड 

उन्हाळी र्ात पीकाच्या पनुजलागर्वडीची कामे पणूज करुन घ्यार्वीत. नकुतीच लागर्वड केलेल्हया र्ात शतेामध्ये 
सरुुर्वातीचे ८ त े१० दिर्वस पाण्याची पातळी २ त े३ से.मी. िेर्वार्वी. त्यानांतर ५ से.मी. पयतं र्वाढर्वार्वी. 
थचखलणीच्या र्वेळेस एकरी ३५ कक.गॅ्र. यरुीया, १२५ कक.गॅ्र. सस ांगल सपुर फॉस्पटे आणण ३४ कक. गॅ्र. म्यरेुट ऑफ 
पोटॅश खत ेसमसळार्वी. एकरी २ टन थगरीपषु्पाचा पाला थचखलणीच्या र्वेळेस दिल्हयास ५०% नर खताची (यरुीया) 
मारा कमी करुन द्यार्वी. 
२० त े२१ दिर्वसाांनी १२ त े१५ सेमी ऊां चीची आणण ५ त े६ पाने फुटलेल्हया रोपाांची पनुजलागर्वड करार्वी. र्ात 
वपकाांची पनुजलागर्वड १५ x१५ सेमी अांतरार्वर करार्वी. लार्वणी सरळ आणण उिळ २.५ त े३.५ सेमी खोल करार्वी. 
ऊिळ लार्वणी केल्हयाने फुटरे्व चाांगल ेयेतात. एका चुडामध्ये २ त े३ रोपे लार्वार्वीत आणण सांकरीत र्ातासािी एका 
दिकाणी एकच रोपे लार्वार्वीत. 

भुईमुग व ढीची 
अवथि  

र्ईुमगु वपकामध्ये लागर्वडीनांतर ३० त े ३५ दिर्वसाांनी गरजेनसुार खुरपणी करुन नांतर वपकाला स्र्वस्तीक 
अर्वजाराच्या सहाय्याने मातीची र्र द्यार्वी.  

कुळीि श खीय व ढ 
कुळीि वपकार्वर अर्वकाळी पाऊस र्व आद्रज हर्वामानामळेु रस शोर्षणा-या ककडीांचा प्रािरु्ाजर्व होऊ शकतो. प्रािरु्ाजर्व 
आढळुन आल्हयास लॅम्बडा सायहॅलोथिन ५% प्रर्वाही ६ समली प्रती १० सलटर पाणी याप्रमाणात फर्वारणी घ्यार्वी. 

चवळी श खीय व ढ 
चर्वळी वपकार्वर अर्वकाळी पाऊस र्व आद्रज हर्वामानामळेु रस शोर्षणा-या ककडीांचा प्रािरु्ाजर्व होऊ शकतो. प्रािरु्ाजर्व 
आढळुन आल्हयास लॅम्बडा सायहॅलोथिन ५% प्रर्वाही ६ समली प्रती १० सलटर पाणी याप्रमाणात फर्वारणी घ्यार्वी. 

कडव  
व ल श खीय व ढ 

पेरणीस १५ दिर्वस झाल े असल्हयास वपकास १ र्वेळ बेणणी र्व कुळपणी द्यार्वी त्यानांतर वपकाची र्वाढ िाट 
झाल्हयामळेु तणाांच्या र्वाढीस आळा बसतो. 

मोहरी श खीय व ढ 
मोहोरी वपकास नर खताचा िसुरा हप्ता ९०० गॅ्रम यरुरया प्रतत गुांिा याप्रमाणात पेरणीपासनु १ मदहन्याने द्यार्वा. 
मोहोरी वपकार्वर अर्वकाळी पाऊस र्व आद्रज हर्वामानामळेु रस शोर्षणा-या ककडीांचा प्रािरु्ाजर्व होऊ शकतो. प्रािरु्ाजर्व 
आढळुन आल्हयास लॅम्बडा सायहॅलोथिन ५% प्रर्वाही ६ समली प्रती १० सलटर पाणी याप्रमाणात फर्वारणी घ्यार्वी. 

मधुमका 
र्व 

सशरु्षमका 
व ढीची 
अवथि  

या वपकास १०-१२ दिर्वसाांच्या अांतराने समुारे ६-८ पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात. वपकामध्ये जास्त काळ पाणी 
साचुन राहणार नाही याची िक्षता घ्यार्वी. 

व ांगी फळध रण  

र्वाांगी वपकामध्ये जजर्वाणजुन्य तसेच बरुशीजन्य मर रोगाचा प्रािरु्ाजर्व दिसनु येण्याची शक्यता असत.े 
जजर्वाणजुन्य मर रोगामध्ये रोगग्रस्त रोपे मळुासहीत उपटुन स्र्वच्छ करुन खोडाजर्वळ आडर्वा काप िेउन 
कापलेला र्ाग लगेचच स्र्वच्छ पाणी र्रलेल्हया पारिशजक ग्लासामध्ये धरल्हयास िधुाळ रांगाचा स्रार्व बाहेर येताना 
दिसतो. तर बरुशीजन्य मर रोगामळेु जसमनीखालील खोडाचा र्ाग र्वाळुन तपककरी रांगाचा होतो र्व मळेु कुजतात. 
जजर्वाणजुन्य मर रोगाचा प्रािरु्ाजर्व झाल्हयास रोपे त्र्वरीत उपटुन नष्ट करार्वीत आणण ३ र्वर्षाजपयतं र्वाांगी कुळातील 
वपके त्याच शतेात न घेता वपकाांची फेरपालट करार्वी. सरु्वणज प्रततर्ा आणण कोकण प्रर्ा या रोग प्रततकारक 
जातीांची लागर्वड करार्वी. बरुशीजन्य मर रोगाच्या तनयांरणासािी रायकोडमाज जवैर्वक बरुशीनाशकाची ५ गॅ्रम प्रतत 
सलटर पाणी याप्रमाणे द्रार्वण तयार करुन रोपाांच्या बुांध्याजर्वळ आळर्वणी करार्वी.  
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