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कुळीि ि चिळी पेरिी 

कुळीिाची ि रब्बी हंगामातील चिळी वपकाची पेरिी १५ ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर अखेर पयतं करािी. 
पेरिीसाठी दापोली – १ ि कोकि सदाबहार, कोकि सफेद या अनुक्रमे कुळीि ि चिळी या वपकाच्या सुधारीत िातींचा िापर करािा. 
कुळीि ि चिळी वपकाची पेरिी ३०x१५ सेमी या अंतरािर करािी. साधारितः कुळीिासाठी प्रती हेक्टरी १८ ते २० ककलो ि चिळीसाठी 
प्रती हेक्टरी १५ त े१८ ककलो बबयािे पुरते, बबयाण्यास प्रती ककलोस २.५ ग्रम िायरम या बुरशीनाशकाची ि नंतर २५ ग्रम रायझोबीयम 
या िीिािु संिधगकाची बीि प्रकक्रया करािी. कुळीिासाठी २५ ककलो नत्र, ५० ककलो स्त्फुरद आणि ६० ककलो पालाश ि चिळीसाठी २५ 
ककलो नत्र आणि ५० ककलो स्त्फुरद या अन्नद्र्वव्याची मात्रा ओळीत सरीमध्ये बुििुन द्यािी. 

कडिा िाल पेरिी 

वपकाची पेरिी ऑक्टोबर ि नोव्हेंबर मध्ये ३०x१५ सेमी ककंिा ३०x२० सेमी ककंिा ३०x३० सेमी या अंतरािर नांगरा पाठोपाठ करािी. 
पेरिीसाठी वपकाच्या कोकि िाल -१ ि कोकि िाल -२ या सुधारीत िातींचा िापर करािा.  
पाभरीिे पेरिी केल्यास साधारितः प्रती हेक्टरी ५० ते ६० ककलो बबयािे पुरते. बबयाण्यास प्रती ककलोस ३.० ग्रम िायरम या 
बुरशीनाशकाची ि नंतर २५ ग्रम रायझोबीयम या िीिािु संिधगकाची बीि प्रकक्रया करािी. 
वपकास ५० ककलो स्त्फुरद या अन्नद्र्वव्याची मात्रा ओळीत बबयाण्याखाली साधारि ५ सेमी खोलीिर द्यािी. 

आंबा पालिी  
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                              आंबा पालिीिर तुडतुडे, शेंडा पोखरिारी अळी, पाने पोखरिारी अळी आणि ममिमाशीपासून 
आिचयकतेनुसार संरक्षि करािे. त्यासाठी २५% प्रिाही डायममिोएट ककंिा ३६% प्रिाही मोनोक्रोटोफॉस ११ मममल प्रनत १० मल पाण्यात 
ममसळुन फिारिी करािी. 
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सेिा” योिनेतील तज्ञ सममतीच्या मशफारशी िरुन तयार करुन प्रकामशत करण्यात आली. 
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