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ल. 

�पक अवSथा कृ�ष स�ला 

भात रोपवाAटका  • भात रोपवाट)केसाठ8 गाद) वाफे तयार करावेत. �थम जमीन नांग<न ढेकळे फोडावीत आ?ण �ती गुंठा A%ेास १०० �कलो शेणखत 

जBमनीत Bमसळावे. जBमनीचा उतार लAात घेऊन, १ मी. x १० मी. अतंराचे गाद)वाफे तयार करावे वाHयांना �ती गुंठा Aे%ास १ �कलो 

यIुरया व ३ �कलो Bसगंल सुपर फॉKफेट Lयावे. 

• उMहाळी भात लागवडीसाठ8 कजOत-१८४, रPना, रPना'गर)-१, रPना'गर)-७४, रPना'गर)-२४, रPना'गर)-७११, कजOत-१, कजOत-३ या जातींचे 

$बयाणे वापरावे. पेरणीपवूR $बयाSयास २.५ Tॅम �ती �कलो �माणात थायरम बरुशीनाशक चोळावे. रोपवाट)केतील तणांVया बदंोबKतासाठ8 

पेरणीनतंर वाफे ओले होताच ऑXसीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Bलटर पाSयात ३ Bम. ल). या�माणे �ती गुठंा Aे%ास ५ Bलटर या �माणात 

एकसारखे फवारावे. 

पांढरा 

कांदा  

पनु0लागवड • कांदा �पकाची रोपे लागवडीयो\य झाल) अस^यास पनुOलागवड करावी. लागवड २ मीटर _ंद)Vया सपाट वाHयावर �कंवा गाद)वाHयावर १० x 

१२ सम̀ी �कंवा १० x १५ सम̀ी �कंवा १० x २० सम̀ी अतंरावर करावी. नांगरणीVया वेळेस जBमनीत हेXटर) २५-३० टन शणेखत Bमसळावे. 

लागवडीVया वेळेस �ती हेXटर) १०९ �कलो यIुरया, ३१३ �कलो Bसगंल सुपर फोKफेट आ?ण ८३ �कलो aयरेुट ऑफ पोटश खताची मा% 

Lयावी. पनुOलागवड करSयाVया पवूO संbयेला रोपांना भरपरू पाणी दयावे तसेच लागवड सकाळी अथवा सbंयाकाळी करावी. लागवडीनतंर 

लगेच पाणी Lयावे.   

आबंा 

 

पालवी अवSथा  • पढु)ल पाचह) cदवस ढगाळ वातावरण राहून आdOतेत वाढ संभवत अस^याने पालवी अवKथेत असले^या आबंा �पकावर तडुतeुयांचा तसेच 

करपा रोगाचा �ादभुाOव होSयाची शXयता अस^याने fनय%ंणासाठ8 डे^टामेgीन २.८% �वाह) १० Bम.ल). अ'धक संयXुत बरुशीनाशक 

(काबiMडॅ?झम १२% + मMकोझेब ६३%) १० Tॅम �fत १० Bलटर पाSयात Bमसळून फवारणी करावी.  

• नवीन लागवड केले^या आबंा �पकाVया रोपांवर ढगाळ वातावरणामुळे करपा रोगाचा �ादभुाOव होSयाची शXयता असनू रोगामुळे पानांवर 

अfनयBमत वेडेवाकडे �फकट �कंवा गडद �वटकर) रंगाचे cठपके cदसून येतात. रोगाVया fनय%ंणासाठ8 बागेत KवVछता राखून रोगTKत 

फांLया कापनू काढाlयात तसेच गळून पडलेल) रोगट पाने नmट करावीत. तसेच संपणूO झाडावर ०.२५ टXके कॉपर ऑXझीXलोराईड २५ Tॅम 

�fत १० Bलटर पाSयात �कंवा ०.१ टXका काबiMडॅ?झम १० Tॅम �fत १० Bलटर पाSयात Bमसळून �कंवा १ टXका बोडnBमoण फवारावे. 

काज ू मोहोर अवSथा • पढु)ल पाचह) cदवस ढगाळ वातावरण संभवत अस^याने मोहोर अवKथेत असले^या काज ू �पकावर ढेकSयाचा �ादभुाOव होSयाची शXयता 

आहे. ह) �कड मोहोरातील रस शोषनू घेते Pयामुळे मोहोर सुकून जातो. मोहोराचे ढेकSयापासून संरAण करSयासाठ8 मोहोर फुटSयाVया वेळी 

�ोफेनोफॉस ५० टXके �वाह) १० Bम.ल). �fत १० Bलटर पाSयात Bमसळून फवारणी करावी. (सदर कpटकनाशक लेबल Xलेम नाह)) 

नारळ - • वाढPया तापमानामुळे बाmपीभवनात वाढ संभवत अस^याने नवीन लागवड केले^या बागेस ६ ते ७ cदवसांVया आ?ण पणूO वाढले^या माडास 

जBमनीVया मगदरुा�माणे ५ ते १० cदवसांVया अतंराने पाणी देSयाची lयवKथा करावी. 

सपुार
 - • वाढPया तापमानामुळे बाmपीभवनात वाढ संभवत अस^याने सुपार) बागेस ७ ते ८ cदवसांVया अतंराने पाणी देSयाची lयवKथा करावी.   

कारल
  फुलोरा अवSथा • कारल) �पकावर पांढqयामाशीचा �ादभुाOव cदसनू येत अस^यास fनय%ंणासाठ8 �पकामbये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे ८ �fत एकर 

लावावेत.   
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