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भात रोप अव2था  • भात खाचरात लावणीनतंर प7ह9या ३० 7दवसापय:त शतेात पा<याची पातळी २.५ ते ५ से.मी. ठेवावी जेणेक@न तण 

�ादभुाAव कमी होईल. 

वाल   फुलोरा व शBगा 

अव2था 

• वाल �पकामCये शBगा पोखरणाDया अळीचा �ादभुाAव 7दसनू ये<याची शEयता आहे. �ादभुाAव 7दसनू आ9यास 

Gनय%ंणासाठH �कडI2त शBगा काढून नKट कराMयात व  डायमेथोएट ३० टEके �वाह) २० Oम. ल). �Gत १० Oलटर 

पा<यात Oमसळून फवारणी करावी. 

आबंा मोहोर अव2था • पढु)ल पाचह) 7दवस वाDयाचा वेग जा2त अस9याने नवीन लागवड केले9या कलमांना काठHचा आधार Qयावा. 

• कमी होणाDया रा%ीRया तापमानाचा आबंा मोहोर ये<यावर पSरणाम 7दसनू येत अस9याने, आबंा बागेत तापमान 

वाढ�व<यासाठH उपाययोजना कराMयात. यामCये पहाटेRया वेळेस जागोजागी वाळलेला पालापाचोळा गोळा क@न 

झाडाRया �व2ताराखाल) पेटवनू धरू करावा Vयामुळे बागेतील तापमान वाढ<यास मदत होईल �कंवा १ टEके 

पोटेOशयम नायWेटची फवारणी झाडाRया पानांवर बसेल अशार)तीने करावी.      

काज ू फळधारणा 

अव2था 

• पढु)ल पाचह) 7दवस वाDयाचा वेग जा2त अस9याने नवीन लागवड केले9या कलमांना काठHचा आधार Qयावा. 

• काजमूCये फळधारणेRयावेळी ढेक<याचा (ट) मॉ2ंकZटो बग) आ\ण फुल�कडीRया Gनय%ंणासाठH लॅ^बडा सायहॅलो_ीन 

५ टEके �वाह) ६ Oम. ल). �Gत १० Oल. पा<यात Oमसळून फवारणी करावी. (सदर कZटकनाशकास लेबल Eलेम 

नाह)त) 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा7टका 

फळधारणा  • पढु)ल पाचह) 7दवस वाDयाचा वेग जा2त अस9याने भBडी, वांगी, टोमेटो, Oमरची इ. �पकांना भर दयावी आ\ण 

काठHचा आधार Qयावा. 

• कOलगंड �पकामCये मावा �कडीचा �ादभुाAव 7दसनू ये<याची शEयता आहे. �ादभुाAव 7दसनू आ9यास Gनय%ंणासाठH, 

डायमेथोएट १० Oम. ल). �कंवा मॅलॅ'थऑन २० Oम. ल). �ती १० Oलटर पा<यात Oमसळून फवारणी करावी. तसेच 

शेतामCये �पवbया 'चकट कागदाRया सापbयाचा वापर करावा. 

• �कमान तापमानात घट संभवत अस9याने फळबाग रोपवा7टकेस, नवीन लागवड केले9या फळबागा तसेच भाजीपाला 

�पकास संCयाकाळी �कंवा रा%ीचे वेळेस पाणी दे<याची Mयव2था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेbया/ 

कुकुटपालन 

- • रा%ीRयावेळी �कमान तापमानात घट होत अस9याने जनावरांRया गोठयात तसेच कeबfयांRया शेड मCये 

गरजेनसुार �वजेचे ब9ब आ\ण शडेभोवती पडदे गुडंाळावे. 

• जनावरांना �प<यासाठH 2वRछ पाणी परुवhयाची Mयव2था करावी.  

• शेbयांमCये जतंाचे औषध दे<याचे रा7हले अस9यास लवकरात लवकर दे<यात यावे. VयासाठH शेbयांना अलबBडाझॉल 

७.५ Oम. Iॅम �Gत �कलो वजनास या �माणात औषध Qयावे. 
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