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�पक अवUथा कृ�ष स�ला 

भात रोपवाBटका  • उ3हाळी भात रोपवाट)का पेरणीची कामे पणू; क<न =यावीत. 

पांढरा कांदा  पनु0लागवड • कांदा �पकाची रोपे लागवडीयो>य झाल) अस@यास पनु;लागवड करावी. लागवड २ मीटर Aंद)Bया सपाट वाCयावर �कंवा 

गाद)वाCयावर १० x १२ सEमी �कंवा १० x १५ सEमी �कंवा १० x २० सEमी अतंरावर करावी. नांगरणीBया वेळेस जGमनीत 

हेHटर) २५-३० टन शणेखत Gमसळावे. लागवडीBया वेळेस �ती हेHटर) १०९ �कलो यIुरया, ३१३ �कलो Gसगंल सुपर 

फोJफेट आLण ८३ �कलो Mयरेुट ऑफ पोटश खताची मा% Nयावी. पनु;लागवड करOयाBया पवू; संPयेला रोपांना भरपरू 

पाणी दयावे तसेच लागवड सकाळी अथवा संPयाकाळी करावी. लागवडीनतंर लगेच पाणी Nयावे.   

आबंा 

 

पालवी अवUथा  • पालवी अवJथेत असले@या आबंा �पकावर तडुतSुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुा;व होOयाची शHयता अस@याने 

Tनय%ंणासाठV डे@टामेWीन २.८% �वाह) १० Gम.ल). अ'धक संयHुत बरुशीनाशक (काबZ3डॅLझम १२% + म3कोझेब ६३%) 

१० ^ॅम �Tत १० Gलटर पाOयात Gमसळून फवारणी करावी.  

• तसेच ब_गे फुटOयाBया अवJथेत असले@या आबंा �पकावर तडुतSुयांचा व भुर) रोगाचा �ादभुा;व होOयाची शHयता 

अस@याने Tनय%ंणासाठV लॅMबडासायहॅलोWीन ५ टHके �वाह) ६ Gम.ल). + हेHझाकोनाझोल ५% �वाह) ५ Gम.ल). �Tत १० 

Gलटर पाOयात Gमसळून फवारणी करावी. 

काज ू मोहोर अवUथा • मोहोर अवJथेत असले@या काज ू�पकावर ढेकOयाचा �ादभुा;व होOयाची शHयता आहे. ह) �कड मोहोरातील रस शोषनू घेते 

bयामुळे मोहोर सुकून जातो. मोहोराचे ढेकOयापासून संरcण करOयासाठV मोहोर फुटOयाBया वेळी �ोफेनोफॉस ५० टHके 

�वाह) १० Gम.ल). �Tत १० Gलटर पाOयात Gमसळून फवारणी करावी. (सदर कeटकनाशक लेबल Hलेम नाह)) 

सपुार
 - • सुपार)Bया ३ वषा;वर)ल झाडास १६० ^ॅम यIुरया आLण १२५ ^ॅम Mयरेुट ऑफ पोटश असा खताचा दसुरा हfता gडसEबर ते 

जानेवार) मhह3यात झाडाBया बुPंया पासनू १ मीटर अतंरावर बांगडी पiतीने देOयात यावा. वर hदलेल) खताची मा%ा 

तीन वषा;पेcा कमी वयाBया लागवडीस देताना पhह@या वषj १/३ पट आLण दसुlया वषj २/३ पट या �माणे देOयात 

यावी.  

कारल
  वाढ
ची अवUथा • कारल) �पकावर पांढlयामाशीचा �ादभुा;व hदसनू येत अस@यास Tनय%ंणासाठV �पकामPये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे 

लावावेत.   

-मरची वाढ
ची अवUथा • Gमरची �पकावर पांढर) माशी, तडुतडु,े मावा इ. �कडींचा �ादभुा;व hदसनू येत अस@यास Tनय%ंणासाठV �पकामPये �पवळे 

'चकट कागदाचे सापळे लावावेत.   

वांगी  वाढ
ची अवUथा  • वांगी �पकामPये गरजेनसुार बेणणी करावी तसेच ६ ते ८ hदवसांBया अतंराने पाणी देOयाची nयवJथा 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-मती5या 

-शफारशीनसुारतयार क]न ,सा^रत कर_यात आल
. 

अ`धक माBहतीसाठa नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराbc शासनाचे कृषी अ`धकार
 यां5याशी संपक0  करावा 

 


