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"पक अवPथा   कृ"ष स-ला   

भात प5वता  

 

• तयार झाले7या भात �पकाची सकाळी ‘वैभव” �व>याने ज@मनीलगत कापणी कBन लगेच मळणी कBन २ त े३ उDहे देऊन 

धाDय वाळवावे. 

• खोड�कडीचा �ादभुाGव असले7या शेतातील भात �पकाIया काढणी नंतर धसकटे गोळा कBन नLट करावीत.  

नागल)  प5वता • तयार झाले7या नागल) �पकाची कणसे सकाळी �व>याने कापनू उDहात वाळवावीत व नतंर मळणी करावी.  

कडधाDय �पके  पेरणी  • वाल �पकातील तणांचे Mनयं%ण करNयासाठP पेरणीनंतर १५ ,दवसांनी Mनदंनी करावी. 

आंबा  पालवी  • आंSयाIया कोव>या पालवीवर फुल�कडीचा �ादभुाGव ,दसनू आ7यास Mनय%ंणासाठP ३६ ट5के �वाह) मोनोTोटोफॉस १२.५ 

@म.ल). �कंवा ३० ट5के �वाह) डायमेथोएट १५ @म.ल). �Mत १० ल)टर पाNयात @मसळून फवारणी करावी. फवारणी पानाIया 

खालIया बाजूवर पडले याची दXता Yयावी.   

• आंSयाIया नवीन पालवीवर शZड ेपोखरNया[या अळीचा �ादभुाGव ,दसनू आ7यास क\ड]^त पालवी अळीस,हत नLट करावी व 

२५ ट5के �वाह) ि5वनालफॉस २० @म. ल). �कंवा ३६ ट5के �वाह)  मोनोTोटोफस १२.५  @म. ल). �Mत १० @लटर पाNयात 

@मसळून फवारणी करावी. 

• आंSयाIया नवीन पालवीवर करपा रोगाचा �ादभुाGव ,दसनू आ7यास रोगाIया Mनयं%णासाठP १ ट5का बोड`@मaण �कंवा ०.२५ 

ट5के कॉपरऑ5झी5लोराइड २५ ]ॅम �कंवा ०.१ ट5का काबdDडाझीम १० ]ॅम �ती १० @ल. पाNयात @मसळून फवारावे. 

नारळ फळधारणा • नारळावर)ल इर)ओफाईड कोळीIया Mनयं%णासाठP ५ ट5के कडूMनबंयु5त (अझाडीरा5ट)न) क\टकनाशक ७.५ @म.ल). सम�माणात 

पाNयात @मसळून मुळाfवारे ऑ5टोबर त ेनोgहZबर म,हDयात fयावे. औषध ,द7यानंतर ४५ ,दवसापयiत नारळ काढू नयेत.     

केळी - • केळी �पकामkये पणGगुIछ रोगाचा �ादभुाGव झा7यास रोग]^त झाड े मनुgयासकट ज@मनीतनू समळू उपटून नLट करावीत. 

पणGगIुछ रोगाचा �सार मावा �कडीमाफG त होत अस7याने, �कडीचा �ादभुाGव ,दसनू येताच ०.०५ ट5के डाय@मथोएट या 

क\टकनाशकाची १५ ,दवसांIया अंतराने तीन वेळा फवारणी करावी.   

'चकू  - • 'चकू फळातील बी पोखरणा[या अळीIया Mनयं%णासाठP 'चकू बागेतील �कड]^त तसेच गळलेल) सवG फळे व पालापाचोळा 

गोळा कBन जाळून नLट करावा. तसेच ५० ट5के �वाह) �ोफेनोफोस १५ @म. ल). �कंवा १४.५ ट5के �वाह) इंडो5झाकाबG ५ 

@म.ल) �कंवा २.८ ट5के �वाह) डे7टामेmीन १० @म. ल). �Mत १० @लटर पाNयातनू प,हल) फवारणी करावी.   

मसाला �पके  - • मसाला बागेत ७ ते ८ ,दवसांIया अंतराने पाणी देNयाची gयव^था करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा,टका 

रोपवा,टका   • पालेभाnया �पकावर पाने खाणार) अळी, मावा इ. �कडींचा �ादभुाGव ,दसनू आ7यास Mनयं%णासाठP ५० ट5के �वाह) मेला'थओन 

२० @मल) �Mत १० @ल. पाNयात @मसळून फवारणी करावी. 

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस Mनय@मत पाणी देNयाची gयव^था करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शे>या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना ,हरgया चा[यासाठP चारा चवळी, मका या �पकांची लागवड करावी.  

• �कमान तापमानात घट होत अस7याने जनावरांचे व पpयांचे थंडीपासनू योqय त ेसरंXण करावे.  

• पश ुवैदकांIया मागGदशGनाखाल) पpयांना रानीखेत �Mतबंधक लसीकरण कBन Yयावे.  

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*. 

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

 


