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"पक  अवPथा   कृ"ष स-ला   

भात    पोटर) ते ल2बी 

बाहेर ये6याची 

अव8था 

हळ;या जातीचे भात पसवनू दाणे भ? लागले असतील तर भात खाचरात ५ से.मी.  पाणी राह)ल या बाबीकड ेल@ Aयावे.  

भात �पकामBये ज8ताचा कमतरतेमळेु पानांची टोके तांबडी झालेल) Dदसून येत असEयास ०.२%  Gझकं सEफेट २ 

Hॅम �Jत Kलटर पा6यातनू फवारणी करावी. 

भात �पकामBये �पवLया खोड�कडीचा �ादभुाMव Dदसनू आEयास याOया Jनय%ंणासाठQ कारटॅप हैRोSलोराइड ५० टSके 

२० Hॅम �Jत १० Kल. पा6यात Kमसळून फवारणी करावी.    

नागल)    फुटवे अव8था नागल) �पकाOया वाढ)साठQ पोषक हवामान राह)ल.  

आबंा    वाढ)ची 

अव8था 

आVंयाOया एक वषM वयाOया कलमास १ घमेले कुजलेले शणेखत अ'धक ३०० Hॅम यZुरया अ'धक ९४० Hॅम Kसगंल 

सुपर फॉ8फेट अ'धक १०० Hॅम पोटॅश खते झाडापासनू ३० सेमी अतंरावर चरातनू Aयावीत.    

नारळ    वाढ)ची 

अव8था 

नारळाOया लहान रोपांमBये क2ब कुज;या रोगाचा �ादभुाMव Dदसनू आEयास \याOया Jनय%ंणासाठQ कुजलेला क2ब 

8वOछ क?न \यावर एक टSका बोड^Kम_ण ओतावे.      

मसाले �पके वाढ)ची 

अव8था 
    

लवगं �पकावर शaडमेर रोगाचा �ादभुाMव हो6याची शSयता असEयाने बागेतील अJतZरSत पा6याचा Jनचरा करावा व एक टSका 

बोड^Kम_णाची फवारणी करावी. 

जायफळाची पSव फळे रोजOया रोज गोळा करावी आगर काढावी.टरफल कडून जायप%ी व जायफळ बी वेगळी करावी. 

फळबाग रोपवाDटका        पावसाचे �माण कमी असEयाने पाणी दे6याची ;यव8था करावी.        

दभुती जनावरे/    
शेLया/ कुकुटपालन      

----    शेLयांमBये  जतंाचा �ादभुाMव आढळून ये6याची शSयता आहे. \यासाठQ शेLयांना अलबaडाझॉल ७.५ Kम. Hॅम �Jत �कलो वजनास 

या �माणात औषध Aयावे.  

सदर कृ"ष स-ला पSTका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Uामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तW स�मतीIया �शफारशीवYन 

तयार कYन �साZरत कर[यात आल*. 
 

 

 


