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वाल   फुलोरा व श2गा 

अव3था 

• वाल �पकाम5ये श2गा पोखरणा8या अळीचा �ादभुा<व =दसनू ये>याची श?यता आहे. �ादभुा<व =दसनू आBयास 

Cनय%ंणासाठE �कडF3त श2गा काढून नHट कराJयात व  डायमेथोएट ३० ट?के �वाह) २० Lम. ल). �Cत १० Lलटर 

पा>यात Lमसळून फवारणी करावी. 

आबंा मोहोर अव3था • पढु)ल पाचह) =दवस वा8याचा वेग जा3त असBयाने नवीन लागवड केलेBया कलमांना काठEचा आधार Oयावा. 

• कमी होणा8या रा%ीPया तापमानाचा आबंा मोहोर ये>यावर पQरणाम =दसनू येत असBयाने, आबंा बागेत तापमान 

वाढ�व>यासाठE उपाययोजना कराJयात. याम5ये पहाटेPया वेळेस जागोजागी वाळलेला पालापाचोळा गोळा कSन 

झाडाPया �व3ताराखाल) पेटवनू धरू करावा Uयामुळे बागेतील तापमान वाढ>यास मदत होईल �कंवा १ ट?के 

पोटेLशयम नायVेटची फवारणी झाडाPया पानांवर बसेल अशार)तीने करावी.      

काज ू फळधारणा 

अव3था 

• पढु)ल पाचह) =दवस वा8याचा वेग जा3त असBयाने नवीन लागवड केलेBया कलमांना काठEचा आधार Oयावा. 

• काजमू5ये फळधारणेPयावेळी ढेक>याचा (ट) मॉ3ंकYटो बग) आ[ण फुल�कडीPया Cनय%ंणासाठE लॅ]बडा सायहॅलो^ीन 

५ ट?के �वाह) ६ Lम. ल). �Cत १० Lल. पा>यात Lमसळून फवारणी करावी. (सदर कYटकनाशकास लेबल ?लेम 

नाह)त) 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

फळधारणा  • पढु)ल पाचह) =दवस वा8याचा वेग जा3त असBयाने भ2डी, वांगी, टोमेटो, Lमरची इ. �पकांना भर दयावी आ[ण 

काठEचा आधार Oयावा. 

• कLलगंड �पकाम5ये मावा �कडीचा �ादभुा<व =दसनू ये>याची श?यता आहे. �ादभुा<व =दसनू आBयास Cनय%ंणासाठE, 

डायमेथोएट १० Lम. ल). �कंवा मॅलॅ'थऑन २० Lम. ल). �ती १० Lलटर पा>यात Lमसळून फवारणी करावी. तसेच 

शेताम5ये �पवaया 'चकट कागदाPया सापaयाचा वापर करावा. 

• �कमान तापमानात घट संभवत असBयाने फळबाग रोपवा=टकेस, नवीन लागवड केलेBया फळबागा तसेच भाजीपाला 

�पकास सं5याकाळी �कंवा रा%ीचे वेळेस पाणी दे>याची Jयव3था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेaया/ 

कुकुटपालन 

- • रा%ीPयावेळी �कमान तापमानात घट होत असBयाने जनावरांPया गोठयात तसेच कcबdयांPया शेड म5ये 

गरजेनसुार �वजेचे बBब आ[ण शडेभोवती पडदे गुडंाळावे. 

• जनावरांना �प>यासाठE 3वPछ पाणी परुवfयाची Jयव3था करावी.  

• शेaयांम5ये जतंाचे औषध दे>याचे रा=हले असBयास लवकरात लवकर दे>यात यावे. UयासाठE शेaयांना अलब2डाझॉल 

७.५ Lम. Fॅम �Cत �कलो वजनास या �माणात औषध Oयावे. 

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�मतीKया �शफारशीव[न 

तयार क[न �सा\रत कर]यात आल*. 

अ0धक मा?हतीसाठ^ नजीकKया कृषी "व$यापीठाचे क� � Jकंवा महारा_` शासनाचे कृषी अ0धकार* यांKयाशी संपक�  करावा 
 


