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"पक अवQथा कृ"ष स-ला   

वाल   फुलोरा व श1गा 

अव2था 

• वाल �पकाम4ये श1गा पोखरणा7या अळीचा �ादभुा;व <दसून ये=याची श>यता आहे. �ादभुा;व <दसून आAयास Bनयं%णासाठD �कडE2त 

श1गा काढून नGट कराIयात व  �वाह) डायमेथोएट ३० ट>के २० Kम. ल). �Bत १० Kलटर पा=यात Kमसळून फवारणी करावी. 

• �पकास दाणे भर=याLया अव2थेत आवMयकतेनुसार पाणी दे=याची Iयव2था करावी. 

भुईमूग  वाढ)ची अव2था • �वनाआLछादानावर लागवड केलेAया भुईमूग �पकाम4ये पेरणीनंतर ३० ते ३५ <दवसांनी गरजेनुसार एक खुरपणी कPन नंतर �पकाला 

2वि2तक अवजाराLया सहाRयाने मातीची भर Sयावी.    

आंबा मोहोर अव2था • पुढ)ल पाचह) <दवस वा7याचा वेग जा2त असAयाने नवीन लागवड केलेAया कलमांना काठDचा आधार Sयावा. 

• आंबा �पकाम4ये मोहोर संरUण वेळाप%कानुसार Bतसर) फवारणीसाठD (मोहोर फुल=यापुवW) इKमडा>लो�Wड १७.८ ट>के �वाह) ६ Kम. ल). 

�Bत १० Kलटर पा=यात Kमसळून फवारणी करावी. Zयामुळे तुडतुड े तसेच Kमजमाशीचे Bनयं%ण होवू शकेल व Zयाचा परपरागीकरण 

करणा7या क[टकावर होणारा प\रणाम टाळता येईल. तसेच फवारणीLया वेळेस �कटकनाशकाLया ]ावणाम4ये भुर) रोगाLया Bनयं%णासाठD 

५ ट>के हे>झाकोनॅझोल ५ Kम. ल). �कंवा पा=यात �वरघळणारे ८० ट>के गंधक २० Eॅम �Bत १० Kलटर या �माणात वापराव.े  

काजू फळधारणा 

अव2था 

• पुढ)ल पाचह) <दवस वा7याचा वेग जा2त असAयाने नवीन लागवड केलेAया कलमांना काठDचा आधार Sयावा. 

• काजूम4ये फळधारणेLयावेळी ढेक=याचा (ट) मॉ2ंक[टो बग) आbण फुल�कडीLया Bनयं%णासाठD �वाह) लॅcबडा सायहॅलोdीन ५ ट>के ६ 

Kम. ल). �Bत १० Kल. पा=यात Kमसळून फवारणी करावी. (सदर क[टकनाशकास लेबल >लेम नाह)त) 

सुपार) - • तीन वषा;वर)ल सुपार)साठD खताचा दसुरा हfता �Bत झाडास १६० Eॅम यु\रया व १२५ Eॅम cयुरेट ऑफ पोटॅश असा दयावा. 

कांदा  वाढ)ची अव2था • कांदा �पकाम4ये करपा रोगाचा �ादभुा;व <दसून आAयास Bनयं%णासाठD मॅgकोझबे ०.२५ ट>के २.५ Eॅम �कंवा काबhgडॅbझम ०.१ ट>के १ 

Eॅम �ती Kलटर पा=यात Kमसळून बुरशीनाशकाची फवारणी १५ <दवसांLया अंतराने करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा<टका 

फळधारणा  • पुढ)ल पाचह) <दवस वा7याचा वेग जा2त असAयाने भ1डी, वांगी, टोमेटो, Kमरची इ. �पकांना भर दयावी आbण काठDचा आधार Sयावा. 

• टोमॅटो व वांगी �पकास (लागवडीनंतर २ म<हgयाचे झाले असAयास) न%ाचा दसुरा हfता हे>टर) ५० �कलो न% (१०८ �कलो यु\रया) या 

�माणात दयावा. 

• कKलगंड �पकाम4ये मावा �कडीचा �ादभुा;व <दसून ये=याची श>यता आहे. �ादभुा;व <दसून आAयास Bनयं%णासाठD, डायमेथोएट १० Kम. 

ल). �कंवा मॅलॅ'थऑन २० Kम. ल). �ती १० Kलटर पा=यात Kमसळून फवारणी करावी. तसेच शतेाम4ये �पवjया 'चकट कागदाLया 

सापjयाचा वापर करावा. 

• फळबाग रोपवा<टकेस BनयKमत पाणी दे=याची Iयव2था करावी.   

दभुती जनावरे/ 

शjेया/ कुकुटपालन 

- • रा%ीLयावेळी �कमान तापमानात घट होत असAयाने जनावरांLया गोठयात तसेच कkबlयांLया शडे म4ये गरजेनुसार �वजेचे बAब 

आbण शडेभोवती पडदे गंुडाळाव.े 

• जनावरांना �प=यासाठD 2वLछ पाणी पुरवmयाची Iयव2था करावी.  

• दभुZया जनावरांना १ ते १.५ �कलो खुराक, १५ ते २० �कलो <हरवी वैरण व ४ ते ५ �कलो वाळलेल) वैरण Sयावी.  

• शjेयांम4ये जंताचे औषध दे=याचे रा<हले असAयास लवकरात लवकर दे=यात याव.े ZयासाठD शेjयांना अलब1डाझॉल ७.५ Kम. Eॅम �Bत 

�कलो वजनास या �माणात औषध Sयाव.े 

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

कर[यात आल*. 

अ\धक मा=हतीसाठ] नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा^_ शासनाचे कृषी अ\धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 

 


