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"पक  
अवSथा   कृ"ष स-ला   

भात    पोटर) त ेल3बी 

बाहेर ये7याची 

अव9था 

• पावसाची उघडीप तसेच भात पीक पसव7या=या अव9थेत अस>याने भात �पकास पाणी दे7याची @यव9था करावी.   

• मुसळधार पावसानतंर सBयि9थतीत पावसाने उघडीप Dदल) अस>यामुळे पाणी साचून राहणाFया भात खाचरात तप�कर) 

तडुतGुयांचा �ादभुाHव हो7याची शJयता आहे. रोपा=या चुडात १० तडुतडुे आढळ>यास ॲNसफेट (७५ टJके) २.२५ Pॅम 

�कंवा �फ�ोRनल (५ टJके) २ Nम.ल). �कंवा इNमडाJ लो��ड (१७.८ टJके) ०.२ Nम.ल) �Rत Nलटर पा7यातनू भात �पकावर 

फवारावे. तसेच खाचरात पाणी जा9त काळ न साठता फोडून लावावे व नवीन पाणी साठव7याची @यव9था करावी. 

• Rनळे भुगेंरे=या Rनयं%णासाठV  लॅWबडा सायहॅलोXीन २.५ टJके ६ Nमल) �Rत १० Nल. पा7यातनू फवारावे. 

Dटप : फवारणी करताना कZटकनाशक चुडा=या बु[ंयावर पडले याची द\ता ]यावी. 

• िजवाणजू^य करपा 9_े`टोसायJल)न ५ Pॅ व कॉपर ऑिJसJलोराइड २५ Pॅ �Rत १० Nल. पा7यातनू फवारावे. 

नागल)    फुटवे अव9था • पावसाची उघडीप अस>याने पा7या=या उपलbधतेनसुार पाणी दे7याची @यव9था करावी. 

आंबा     

 

 • आंbया=या नवीन पालवीवर शcड ेपोखर7याFया अळीचा �ादभुाHव झा>यास कZडP9त पालवी अळीसDहत नeट करावी व 

िJवनालफॉस २५ टJके �वाह)  20 Nम. ल). �कंवा मोनोhोटोफस ३६ टJके �वाह)  ११  Nम. ल). �Rत १० Nलटर 

पा7यातनू फवारणी करावी. 

'चकू  • 'चकू फळातील  बी पोखरणाFया अळी=या Rनयं%णासाठV  बागेतील कZडP9त  तसेच  गळलेल) फळे व पालापाचोळा 

गोळा कiन जाळून नeट करावा.    

नारळ   • नारळातील गcडभुंगा या �कडी=या Rनयं%णासाठV बागेम[ये शेणखता=या खGयात दर दोन मDह^यांनी Jलोरोपायर)फॉस 

(१० Nलटर पा7यात २० Nमल)) jावण  फवारावे.  

• काडीकचरा वेचून नारळाची बाग 9व=छ ठेवावी.   

वेलवगlय भाजीपाला फळधारणा  • वेलवगlय भाजीपाला �पकात पाने खाणार) अल), तांबड ेभुंगे, तडुतडु,े मावा �कडींपांसून सरं\ण कर7यासाठV मलेॅथीऑन 

२० Nमल) �कंवा डायमेथोएट १५ Nमल) १० Nलटर पा7यात Nमसळून १०-१५ पावसा=या अंतराने फवारणी करावी. 

फळबाग रोपवाDटका        
• पावसाची उघडीप अस>याने पा7या=या उपलbधतेनसुार पाणी दे7याची @यव9था करावी. 

• बुरशीज7य रोगा=या �RतबंधासाठV  फळ रोपवाDटकेतील कलमांना ०.२% काबn^डाoझम  २ Pॅम �Rत Nलटर या �माणे ५० Nम. ल) 

jावण �Rत रोपा=या �पशवीत ओतावे.   

दभुती जनावरे/    
शेqया/ कुकुटपालन      

----    
• जनावरांचे आoण क3बGयांचे वाढrया तापमानापासून संर\ण करावे. 

सदर कृ"ष स-ला पUVका डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Wामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तY स�मतीIया �शफारशीव[न तयार क[न 

�सा\रत कर]यात आल*. 

 

 

 


