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"पक अवRथा   कृ"ष स-ला   

भात उगवण  • भात रोपवाट)केस यो6य 7या �माणात पाणी दे9याची ;यव<था करावी.  

वाल  शाखीय वाढ)ची 

अव<था  

• वाल �पकावर करपा रोगाचा �ादभुा?व @दसून येत असAयास रोगाBया Cनयं%णासाठE �पकावर ०.२ टFके मॅHकोझबे २० Kॅम �कंवा ०.२ 

टFके कॉपर ओFझीFलोराईड २० Kॅम �Cत १० Nलटर पा9यात Nमसळून रोगाBया तीPतेनुसार दर १५ @दवसांनी फवारणी करावी. 

आंबा  पालवी  आRण  

बSगे फुट9याची 

अव<था  

• आंबा �पकामTये बSगे फुट9याBया अव<थेत तुडतुडयाBया Cनयं%णासाठE �वाह) लॅVबडा सायहॅलोWीन ५ टFके ६ Nम. ल). �Cत १० 

Nलटर पा9यात Nमसळून झाडाBया खोडावर, फांXयावर व पानांवर बसेल अशार)तीने संपूण? झाडावर फवारणी करावी. तसेच भुर) रोगाचा 

�ादभुा?व टाळ9यासाठE या फवारणीBया YावणामTये ५ टFके हेFझाकोनॅझोल ५ Nम. ल). �कंवा पा9यात Nमसळणारे ८० टFके गंधक 

�Cत Nलटर २० Kॅम �Cत १० Nलटर या �माणात Nमसळाव.े  

• नवीन लागवड केलेAया आंबा कलमांना पाणी दे9याची ;यव<था करावी तसेच आZयामTये गवताचे आBछादन कराव.े   

काजू मोहोर अव<था  • काजूमTये मोहोर फुट9याBया अव<थेत ढेक9याचा (ट) मॉ<ंक^टो बग) आRण फुल�कडीBया Cनयं%णासाठE �वाह) �ोफेनोफोस ५० टFके 

१० Nम. ल). �Cत १० Nल. पा9यात Nमसळून मोहोर फुट9याBयावेळी फवारणी करावी.(सदर क^टकनाशकास लेबल Fलेम नाह)त) 

• नवीन लागवड केलेAया काजू कलमांना पाणी दे9याची ;यव<था करावी तसेच आZयामTये गवताचे आBछादन कराव.े  

• काजू $बयांचे उ7पादन व $बयांचे आकारमान वाढ�व9यासाठE �Cत झाड ता`या �कंवा आठ @दवसापयaत साठ�वलेAया २५ टFके 

गोमु%ाची फवारणी (५ Nलटर Yावण) आRण २५ टFके गोमु%ाची झाडाBया बुंTयामTये िजरवणी (१० Nलटर Yावण) ऑFटोबर 

म@हHयापासून दर म@हHयाला एक अशी चार म@हने करावी.  

नारळ - • नारळबागेत पानांवर करपा रोगाचा �ादभुा?व @दसून येत असAयास रोगाBया Cनयं%णासाठE १ टFका बोडdNमeणाची फवारणी करावी. 

• नारळ बागेत ८ ते १० @दवसांBया अंतराने पाणी दे9याची ;यव<था करावी तसेच आZयामTये ओलावा @टक�व9यासाठE नारळाBया 

शfडया पुरा;यात आRण झावZयांचे आBछादन कराव.े 

कांदा  वाढ)ची अव<था • कांदा �पकामTये ८ ते १० @दवसांBया अंतराने CनयNमत खुरपणी करावी तसेच गरजेनुसार पाणी दे9याची ;यव<था करावी.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा@टका 

वाढ)ची अव<था • भाजीपाला �पकास न%ाचा दसुरा हhता हेFटर) ५० �कलो न% (१०८ �कलो युiरया) या �माणात �पक लागवडीनंतर १ म@हHयाचे झाले 

असAयास दे9यात यावा. 

• टोमॅटो, वांगी, Nमरची �पकावर पाने खाणार) अळी, तुडतुड,े मावा �कडींचा �ादभुा?व @दसून आAयास Cनयं%णासाठE मॅलेथीऑन २० Nमल) 

�कंवा डायमेथोएट १५ Nमल) १० Nलटर पा9यात Nमसळून १०-१५ पावसाBया अंतराने फवारणी करावी. 

• टोमेटो �पकास काठEचा आधार दयावा. 

• भाजीपाला �पकास ६ ते ८ @दवसांBया अंतराने पाणी दे9याची ;यव<था करावी.   

• फळबाग रोपवाट)केस CनयNमत पाणी दे9याची ;यव<था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शZेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प9यासाठE कोमट व <वBछ पाणी पुरवjयाची ;यव<था 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*. 

अ^धक मा<हतीसाठ_ नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा`a शासनाचे कृषी अ^धकार* यांIयाशी संपक�  करावा. 

 


