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"पक अवRथा कृ"ष स-ला   

भात रोप अव2था   • पेरणीनंतर १५ 7दवसांनी �8त गंुठा श%ेास १ �क.:ॅ. यु<रया खताचा दसुरा ह?ता दे@यात यावा.   

भुईमुग शाखीय वाढ)ची 

अव2था 

• भुईमुग �पकास १० ते १२ 7दवसांBया अंतराने पाणी दे@याची Cयव2था करावी.   

आंबा पालवी  आFण 

बGगे फुट@याची 

अव2था 

• आंबा �पकामIये बGगे फुट@याBया अव2थेत तुडतुडयाBया 8नयं%णासाठJ �वाह) लॅKबडा सायहॅलोLीन ५ टMके ६ Nम. ल). �8त १० 

Nलटर पा@यात Nमसळून झाडाBया खोडावर, फांQयावर व पानांवर बसेल अशार)तीने संपूणR झाडावर फवारणी करावी. तसेच भुर) 

रोगाचा �ादभुाRव टाळ@यासाठJ या फवारणीBया SावणामIये ५ टMके हेMझाकोनॅझोल ५ Nम. ल). �कंवा पा@यात Nमसळणारे ८० टMके 

गंधक �8त Nलटर २० :ॅम �8त १० Nलटर या �माणात Nमसळाव.े  

• नवीन लागवड केलेTया आंबा कलमांना पाणी दे@याची Cयव2था करावी तसेच आUयामIये गवताचे आBछादन कराव.े 

• नवीन लागवडीतील आंबा कलमाBया जोडाखाल)ल येणार) फुट वेळोवेळी काढून टाकावीत तसेच कलमाभोवती वाढलेल) झुडपे व इतर 

काडी कचरा गोळा कYन नZट करावीत. 

काजू मोहोर अव2था • काजूमIये मोहोर फुट@याBया अव2थेत ढेक@याचा (ट) मॉ2ंक]टो बग) आFण फुल�कडीBया 8नयं%णासाठJ �वाह) �ोफेनोफोस ५० टMके 

१० Nम. ल). �8त १० Nल. पा@यात Nमसळून मोहोर फुट@याBयावेळी फवारणी करावी.(सदर क]टकनाशकास लेबल Mलेम नाह)त) 

• नवीन लागवड केलेTया काजू कलमांना पाणी दे@याची Cयव2था करावी तसेच आUयामIये गवताचे आBछादन कराव.े  

• नवीन लागवडीतील काजू कलमाBया जोडाखाल)ल येणार) फुट वेळोवेळी काढून टाकावीत तसेच कलमाभोवती वाढलेल) झुडपे व इतर 

काडी कचरा गोळा कYन नZट करावीत. 

सुपार) - • तीन वषाRवर)ल सुपार)Bया �8त झाडास १६० :ॅम यु<रया व १२५ :ॅम Kयुरेट ऑफ पोटॅश असा खताचा दसुरा ह_ता दे@यात यावा. 

कांदा वाढ)ची अव2था • कांदा �पकामIये ८ ते १० 7दवसांBया अंतराने 8नयNमत खुरपणी करावी तसेच गरजेनुसार पाणी दे@याची Cयव2था करावी.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा7टका 

वाढ)ची अव2था • कNलगंड �पकामIये मर रोगाचा �ादभुाRव 7दसून आTयास काबabडाझीम १ :ॅम �8त Nलटर या �माणात Sावण तयार करावे व 

वेल)Bया बुंIयाजवळ Nभजवण करावी. 

• टोमॅटो, वांगी, Nमरची �पकावर पाने खाणार) अळी, तुडतुड,े मावा �कडींचा �ादभुाRव 7दसून आTयास 8नयं%णासाठJ मॅलेथीऑन २० 

Nमल) �कंवा डायमेथोएट १५ Nमल) १० Nलटर पा@यात Nमसळून १०-१५ पावसाBया अंतराने फवारणी करावी. 

• कोबीवगdय �पकामIये लागवडीनंतर २० ते २५ 7दवसांनी खुरपणी करावी व रोपांना मातीची भर दयावी. 

• भाजीपाला �पकास ६ ते ८ 7दवसांBया अंतराने पाणी दे@याची Cयव2था करावी.   

• फळबाग रोपवाट)केस 8नयNमत पाणी दे@याची Cयव2था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शUेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �प@यासाठJ कोमट व 2वBछ पाणी पुरवeयाची Cयव2था करावी.  

• पशु वैदकांBया मागRदशRनाखाल) पgयांना रानीखेत �8तबंधक लसीकरण कYन hयाव.े 

• �कमान तापमानात घट होत असTयाने रा%ीBया वेळेस जनावरांBया गोठयात तसेच कGबjयांBया शडे मIये गरजेनुसार �वजेचे 

बTब आFण शडेभोवती पडदे गंुडाळावे व 7दवसा गोठयाची दारे व FखडMया खुल) ठेवावीत जेणे कYन हवा खेळती राह)ल.   

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. 

 


