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भात फुलोरा ते दाणे 

भर6याची अव9था 

• ;नम गरवा भात पसवनू दाणे भर6या>या व गरवा भात पसव6या>या अव9थेत अस?याने भात 

खाचरात ५ -१० स@. मी. पा6याची पातळी ठेवावी.  हळवे भात पDव होऊ लाग?यास शेतातील पाणी 

काढून टाकाव.े  

• �पवIया खोड�कडी>या ;नयं%णासाठJ लॅLबडा सायहॅलोNीन २.५ टDके �वाह) ६ Oमल) �;त १० 

Oलटर. पा6यातनू फवाराव.े  

• करपा रोगा>या Pयव9थापनासाठJ QायसायDलोझोल ७५ % पा. Oम. भुकट) ६ Tॅम �;त १० Oल. 

पा6यातनू फवाराव.े 

नागल) फुलोरा • नागल)वर कणसांवर)ल ढेक6या �कडीचा �ादभुाUव पीक दधुाळ अव9थेत असताना ,दसनू आ?यास 

सायपरमेNीन २५ टDके �वाह) ०.५ Oम. ल). �;त Oलटर पा6यात Oमसळून फवारावी. 

आंबा 

 

पालवी  • आंVयावर फांदेमार रोगाचा �ादभुाUव आढळून आ?यास ;नयं%णासाठJ १ टDके बोडWOमXण �कंवा 

कॉपर ऑDसीDलोराईड ०.२५ टDके २.५ Tॅम �;त Oलटर पा6यात Oमसळून फवारणी करावी. फांदेमार 

रोगाने मो[या फां\यामधनू ]डकं येत अस?यास रोगT9त साल तासनू ^या ,ठकाणी बोडWOमXणाची 

पे9ट लावावी. 

नारळ वाढ)ची अव9था • नारळ बागेतील सुकले?या झावIया, पालापाचोळा गोळा क_न बाग 9व>छ करावी. 

'चकू फळधारणा • 'चकू बागेतील �कडT9त तसचे गळलेल) सवU फळे व पालापाचोळा गोळा क_न जाळून नbट करावा. 

केळी -- • केळी �पकामcये पणUगु>छ रोगाचा �ादभुाUव झा?यास रोगT9त झाड ेमनुPयासकट जOमनीतनू समूळ 

उपटून नbट करावीत. 

शेIया -- • शेIयांमcये  जंताचा �ादभुाUव आढळून ये6याची शDयता आहे. ^यासाठJ शेIयानंा अलब@डाझॉल ७.५ 

Oम. Tॅम �;त �कलो वजनास या �माणात औषध \याव.े 
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स�मतीIया �शफारशीवZन तयार कZन �सा[रत कर\यात आल*. 
 

 

 


