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�पक अवTथा कृ�ष स�ला 

भात रोपवाAटका  • उ4हाळी भात रोपवाट)का पेरणीची कामे पणू< क=न >यावीत. 

आबंा 

 

पालवी अवTथा  • पालवी अव?थेत असलेAया आबंा �पकावर तडुतCुयांचा तसेच करपा रोगाचा �ादभुा<व होDयाची शFयता असAयाने 

Gनय%ंणासाठI डेAटामेJीन २.८% �वाह) १० Lम.ल). अ'धक संयFुत बरुशीनाशक (काबN4डॅPझम १२% + म4कोझेब ६३%) 

१० Tॅम �Gत १० Lलटर पाDयात Lमसळून फवारणी करावी.  

झ1डू वाढ
ची अवTथा • झUडू फुल�पकामVये लागवडीनतंर १५ ते २० Wदवसांनी खुरपणी क=न रोपांना मातीची भर दयावी. 

कारल
  वाढ
ची अवTथा • कारल) �पकावर पांढYयामाशीचा �ादभुा<व Wदसनू येत असAयास Gनय%ंणासाठI �पकामVये �पवळे 'चकट कागदाचे सापळे 

लावावेत.   

,मरची वाढ
ची अवTथा • Lमरची �पकावर पांढर) माशी, तडुतडु,े मावा इ. �कडींचा �ादभुा<व Wदसनू येत असAयास Gनय%ंणासाठI �पकामVये �पवळे 

'चकट कागदाचे सापळे लावावेत.   

वांगी  वाढ
ची अवTथा  • वांगी �पकामVये गरजेनसुार बेणणी करावी तसेच ६ ते ८ Wदवसां[या अतंराने पाणी देDयाची \यव?था करावी.  

सदर कृ�ष स�ला पXYका डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तZ स,मती4या 

,शफारशीनसुारतयार क\न +सा]रत कर^यात आल
. 

अ_धक माAहतीसाठ` नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराab शासनाचे कृषी अ_धकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


