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�पक अवVथा कृ�ष स�ला 

वाल  दाणे अवVथा • वाल �पकाम3ये श6गा पोखरणार) अळी व घाटे अळीचा �ादभुा=व >दसनू ये?याची श@यता असनू �कडीचा �ादभुा=व 

सुAवातीला कोवBया कBयावर >दसून येतो व नतंर श6गाम3ये CशDन कोवBया दा?यांवर उपजी�वका करते. �कडींचा 

�ादभुा=व >दसनू आGयास Hनय%ंणासाठJ �कडKLत श6गा काढून नNट कराOयात व ि@वनोलफॉस २५ ट@के �वाह) २० Cम. 

ल). �कंवा डायमेथोएट ३० ट@के �वाह) २० Cम. ल). �Hत १० Cलटर पा?यात Cमसळून १५ >दवसांUया अतंराने दोन 

फवार?या कराOयात. तसेच शेताम3ये पVी थांबे उभारावे. 

• वाल �पक फुलोXयात ये?याची व दाणे भर?याची अवLथा ओलाOयासाठJ अHत संवेदनशील असGयाने वाल �पकास 

फुलोXया ये?याUया अवLथेत पाणी दे?याची OयवLथा करावी. 

• वाल �पकाम3ये अमरवेल)चा �ादभुा=व >दसनू आGयास Hनय%ंणासाठJ अमरवेल उपटून जाळून नNट कDन टाकावीत. 

हरभरा फुलोरा अवVथा • हरभरा �पकावर)ल घाटे अळीचा �ादभुा=व >दसनू ये?याची श@यता असGयाने Hनय%ंणासाठJ �Hत हे@टर) ५-१० कामगंध 

सापळे आZण पVी थांबे लावावेत. 

आबंा 

 

मोहोर अवVथा  • मोहोर अवLथेत असलेGया आबंा �पकावर क[ड व रोगाUया Hनय%ंणासाठJ मोहोर संरVण वेळाप%कानसुार Hतसर) फवारणी 

मोहोर फुल?यापवु\ (दसुXया फवारणी नतंर १५ >दवसांनी) Hनय%ंणासाठJ इCमडा@लो�\ड १७.८ ट@के �वाह) ३ Cम. ल). ६ 

Cम. ल). अ'धक संय@ुत बरुशीनाशक (काब_`डॅZझम १२% + म`कोझेब ६३%) १० Kॅम �Hत १० Cलटर पा?यात Cमसळून 

फवारणी करावी. तसेच फवारणीUया वेळेस �कटकनाशकाUया eावणाम3ये भुर) रोगाUया Hनय%ंणासाठJ ५ ट@के 

हे@झाकोनॅझोल ५ Cम. ल). �कंवा पा?यात �वरघळणारे ८० ट@के गधंक २० Kॅम �Hत १० Cलटर या �माणात वापरावे. 

नारळ - • बाNपीभवनाम3ये वाढ होत असGयाने, नवीन लागवड केलेGया नारळ बागेत तीन ते चार वष_ वयापयfतUया माडाना ६ ते 

७ >दवसांUया अतंराने पाणी दे?याची OयवLथा करावी तसेच पणू= वाढलेGया माडांना जCमनीUया मगदरुा�माणे ५ ते १० 

>दवसांUया अतंराने पाणी दे?याची OयवLथा करावी. आBयाम3ये ओलावा >टक�व?यासाठJ नारळाUया श6डया परुाOयात 

आZण झावBयांचे आUछादन करावे. 

• नारळावर सhiया भुंjयाचा �ादभुा=व हो?याची श@यता असते. या �कडीUया अBया माडाUया खोडातील मऊ गाभा खाऊन 

खोड आतनू पोखDन काढतात. अBया खोडाUया आत असGयाने �ादभुा=व झालेGया >ठकाणी बु3ंयावर Hछeे >दसतात व 

lयातनू ताजा भुसा व तांबसू तप�कर) L%ाव वाहताना >दसतो. या �कडीUया Hनय%ंणासाठJ Hछeातनू श@य असतील 

तेवढया अBया कोयतीUया सहाmयाने काढून टाकाOयात. माडाला कोणlयाह) �कारे इजा कD नये आZण झाGयास lयाला 

बोडnपेLट लावावी. तसेच सhiया भुंjयाUया Hनय%ंणासाठJ बागेत �Hत हे@टर) २ गंध सापळे लावावेत. 

वांगी  फळधारणा  • वांगी �पकावर श6डा व फळे पोखरणाXया अळीचा �ादभुा=व >दसनू ये?याची श@यता असGयाने �ादभुा=व >दसनू आGयास 

Hनय%ंणासाठJ �कडKLत श6ड ेव फळे जमा कDन नNट करावीत व फेनOहलरेट १० Cम.ल). �कंवा डेGटामेoीन २.८ ट@के 

�वाह) १० Cम.ल). �Hत १० Cलटर पा?यात Cमसळून फवारणी करावी.  

सदर कृ�ष स�ला पYZका डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील त[ स,मती4या 

,शफारशीनसुारतयार क\न +सा]रत कर^यात आल
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