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"पक  अवSथा   कृ"ष स-ला   

भात फुलोरा ते 

दाणे 

भर4याची 

अव7था 

• 9नम गरवा व गरवा भात पसव4या;या अव7थेत अस<याने भात �पकास पाणी दे4याची =यव7था 

करावी. हळव ेभात प@व होऊ लाग<यास शेतातील पाणी काढून टाकाव.े  

• �पवFया खोड�कडी;या 9नयं%णासाठH लॅJबडा सायहॅलोLीन २.५ ट@के �वाह) ६ Mमल) �9त १० 

Mलटर. पा4यातनू फवाराव.े  

• करपा रोगा;या =यव7थापनासाठH Nायसाय@लोझोल ७५ % पा. Mम. भुकट) ६ Qॅम �9त १० Mल. 

पा4यातनू फवाराव.े 

आंबा  

 

पालवी  • १-२ वषR वया;या आंबा कलमा;या नवीन येणाSया पालवीवर शTड े पोखर4याSया अळीचा �ादभुाUव 

झा<यास कVडQ7त पालवी अळीसWहत नXट करावी व ि@वनालफॉस २५ ट@के �वाह)  २० Mम. ल). 

�कंवा मोनो[ोटोफस ३६ ट@के �वाह)  ११  Mम. ल). �9त १० Mलटर पा4यातनू फवारणी करावी. 

'चकू फळधारणा • 'चकू फळातील  बी पोखरणाSया अळी;या 9नयं%णासाठH  बागेतील कVडQ7त  तसेच  गळलेल) फळे 

व पालापाचोळा गोळा क\न जाळून नXट करावा.    

केळी -- • केळी �पकाम^ये पणUगु;छ रोगाचा �ादभुाUव झा<यास रोगQ7त झाड ेमनु=यासकट जMमनीतनू समूळ 

उपटून नXट करावीत. 

फळबाग 

रोपवाWटका 

-- • पा4या;या उपलaधतेनसुार पाणी दे4याची =यव7था करावी. 

सदर कृ"ष स-ला पUVका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Wामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तY स�मतीIया 

�शफारशीव[न तयार क[न �सा\रत कर]यात आल*. 
 

 

 


