
 
 

 

कृषऴ शलाभान वल्रा ऩत्रक, ऩारघय जजल्शा  
ग्राभीण कृषऴ भौवभ वेला, जजल्शा कृषऴ शलाभान कें द्र   

गोखरे एज्मुकेळन वोवामटी, कृषऴ षलसान कें द्र, कोवफाड हशर 
 

 

अंक  ०५ /२०२१                                                     हदनांक : १५ /०१ /२०२१                                                                                               
कारालधी ५हदलव 

 
  

    

भागीर शलाभान आठलडा वायांळ 
(हदनांक ०९ /०१ /२०२० त े१५ /०१ /२०२१)  

वदय शलाभान घटकांची नोंद बात वंळोधन कें द्र, ऩारघय 
मेथून घेण्मात आरी आशे    

शलाभानाच ेघटक 
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शलाभान आधारयत कृषऴ वल्रा 

शलाभान 
ऩूलाानुभान  

 

प्रादेमळक शलाभान षलबाग भुंफई , द्लाये देण्मात आरेल्मा अंदाजानुवाय हदनांक  १६ जानेलायी त े२० जानेलायी , २०२१  
दयम्मान ककभान ताऩभानात घट शोण्माची ळक्मता लतालण्मात आरी आशे, तवेच ऩुढीर तीन हदलव आकाळ ढगाऱ 
याशीर.   

वाभान्म 
वल्रा     

आंफा भोशोय नुकताच पुरत अवताना त ेपरधायणा शोईऩमतं  ककटकनाळकाची पलायणी टाऱाली. पलायणी कयणे 
गयजेची अवल्माव फागेतीर ऩयागीकयण कयणाऱ्मा कीटकांलय शोणाया ऩरयणाभ टाऱण्मावाठी ऩयागीकयणाचा कारालधी 
लगऱून वकाऱी ९.०० त े१२.०० ककंला वामंकाऱी ३.०० लाजल्मानंतय पलायणी कयाली. 

वंदेळ  कीडनाळकांची ल फुयळीनाळक औऴधांची पलायणी कयताना वंयषक वाधनांचा लाऩय करून पलायणी कयाली.  
 

षऩक अलस्था कृषऴ वल्रा 
उन्शाऱी 
बात 

ऩुनारागलड  बात योऩलाटीकेरा गयजेनसुाय ऩाणी देण्माची व्मलस्था कयाली. बात योऩांच्मा 
ऩनुनरागलडीसाठी ऩायंऩरयक ऩद्धतीने ककंला मतं्राच्मा साहाय्माने चचखरणी कयाली. 
ऩायंऩरयक ऩद्धतीने चचखरणी कयण्मासाठी फरै चलरत ऩकंज चचखरणी अलजायाचा 
लाऩय कयाला. श्रभ कभी कयण्मासाठी ऩॉलय टीरय ककंला टॅ्रक्टयरा रोखंडी चाके 
रालनू योटॅव्हेटयच्मा भदतीने चचखरणी कयाली. 

 बात ऺेत्रातीर फांधाची फांध फधंीस्ती करून घ्माली, २२ त े२५ ददलस झारेरी 
बाताची योऩे १२ त े१५ से. भी. उंच झाल्मानतंय रागलड कयाली. बाताची ऩनुनरागलड 



दोन ओऱीभध्मे २० से. भी. तय दोन योऩांभध्मे १५ से. भी. अतंय ठेलनू २.५ त े३.५ 
से. भी. खोरलय कयाली. 

उन्शाऱी 
बुईभूग  

ऩेयणी   उन्हाऱी बईुभगुाची ऩेयणी १५ जानेलायी नतंय करून घ्माली, ऩेयणी कयताना उऩट्मा 
जातीच्मा बफमाणाची ३० x १० सेभी अतंयालय रागलड कयाली तसेच ऩेयणी ऩलूी 
बईुभगुाच्मा एक ककरो बफमाणास ३ गॅ्रभ थामयभ ककंला ट्रामकोडयभा मा जैवलक 
फयुळीनाळकाची फीज प्रकिमा कयाली जेणेकरून फयुळीजन्म योगाऩासनू वऩकांचे नकुसान  
होत नाही.  ल त्मानतंय १० ककरो बफमाणास २५० गॅ्रभ मा प्रभाणात यामझोबफमभ मा 
जजलाणू सलंधनन खताची प्रकिमा कयाली.   

लार  पुरोया त े
पऱ धायणा 

 पुरोया अलस्थेत असरेल्मा लार वऩकालय ळेंगा ऩोखयणाऱ्मा अऱीचा प्रादबुानल होण्माची 
ळक्मता आहे, मा आऱीच्मा ननमतं्रणासाठी भॅरेथीऑन २ लभरी प्रनत लरटय ऩाण्मात 
लभसऱून पलायणी कयाली.   

तूय  काढणी 
अलस्था  

 तयुीच्मा ळेंगा लाऱल्मालय ऩीक काऩनू घ्माले. खळ्मालय भऱणी कयाली. तयू वऩकाचा 
खोडला घेऊ नमे. खोडला घेतल्मास लांझ मा योगाचा प्रादबुानल लाढण्माची ळक्मता 
असत.े साठलणुकीऩलूी तयू धान्म ५ त े६ ददलस चांगरे उन्हात लाऱलनू ऩोत्मात ककंला 
कोठीत साठलाले. ळक्म असल्मास कडुननफंाचा ऩारा ५ टक्के प्रभाणात धान्मात 
लभसऱून धान्म साठलाले. धान्माची साठलण कोंदट ल ओरसय जागेत करू नमे. 

चचकू काढणी 
अलस्था 

 चचकूची काढणी कयताना पऱे ऩरयऩक्ल झारेरी असालीत, तसेच पऱे काढणी 
झाल्मालय प्रतलायी करूनच वलिीरा ऩाठलाली. नलीन रागलड केरेल्मा चचकूच्मा प्रत्मेक 
करभास अधान घभेरे ळणेखत, १५० गॅ्रभ मरुयमा, १०० गॅ्रभ लसगंर सऩुय पॉस्ऩेट, ल ५० 
गॅ्रभ म्मयेुट ऑप ऩोटॅळ जानेलायी  भध्मे द्माले. ही खत ेचयातनू फांगडी ऩद्धतीने प्रनत 
झाडास द्मालीत. 

केऱी  लाढीची 
अलस्था 

 ताऩभानात घट सबंलत असल्माने  केऱी फागेस ५ त े७ सधं्माकाऱच्मा लेऱेस ऩाणी 
देण्माची व्मलस्था कयाली जेणेकरून फागेतीर  ताऩभान ननमबंत्रत याहण्मास भदत होईर. 
तसेच ऩाणी देण्मासाठी सधुारयत लसचंन ऩद्धतीचा लाऩय कयाला.   

काजू भोशोय 
अलस्था  

 भोहोय अलस्थेत असरेल्मा काज ू वऩकालय ढेकण्मा ल पुरककडींच्मा लाढीसाठी हलाभान 
अनकूुर ददसत असल्माने मा ककडींच्मा फदंोफस्तासाठी भोहोय पुटण्माच्मा लेऱी 
प्रोपेनोपॉस ५० टक्के प्रलाही १० लभ.री. प्रनत १० लरटय ऩाण्मात लभसऱून पलायणी 
कयाली तसेच पऱधायणा झारेल्मा काजूच्मा पऱांलय ढेकण्मा ल पुरककडीचा प्रादबुानल 
ददसनू मेण्माची ळक्मता असल्माने ककडींच्मा ननमतं्रणासाठी रॅम्फडा सामहॅरोथ्रीन ५ 
टक्के प्रलाही ६ लभ.री. ककंला अलसटालभप्रीड २० टक्के एसऩी ५ गॅ्रभ प्रनत १० लर. 
ऩाण्मात लभसऱून पलायणी कयाली. (सदय कीटकनाळकास रेफर क्रेभ नाहीत).  

नायऱ  लाढीची 
अलस्था 

 ताऩभानात घट सबंलत असल्माने नायऱ ल सऩुायी फागेस सधं्माकाऱच्मा लेऱेस ऩाणी 
देण्माची व्मलस्था कयाली जेणेकरून फागेतीर ताऩभान ननमबंत्रत याहण्मास भदत होईर. 

आंफा  भोशोय  
अलस्था   

 ढगाऱ लातालयण याहण्माची ळक्मता असल्माने आंफा ऩारली आणण भोहोयालय कयऩा 
योगाचा प्रादबुानल ददसनू मेण्माची ळक्मता असल्माने प्रनतफधंात्भक उऩाममोजना म्हणून 
कयऩा योगाच्मा ननमतं्रणासाठी काफेन्डॅणझभ १२% + भन्कोझेफ ६३% मा समंकु्त 
फयुळीनाळकाची १० गॅ्रभ प्रनत १० लरटय ऩाण्मात लभसऱून पलायणी कयाली.  

 भोहोय नकुताच पुरत असताना त े परधायणा होईऩमतं ककटकनाळकाची पलायणी 
टाऱाली. पलायणी कयणे गयजेची असल्मास फागेतीर ऩयागीकयण कयणाऱ्मा कीटकांलय 
होणाया ऩरयणाभ टाऱण्मासाठी ऩयागीकयणाचा कारालधी लगऱून सकाऱी ९.०० त े
१२.०० ककंला सामकंाऱी ३.०० लाजल्मानतंय पलायणी कयाली.)  
 



भोगया लाढीची 
अलस्था 

 जानेलायी भदहन्माभध्मे भोगया झाडांची छाटणी केल्माने नलीन पुट लाढून पूर 
उत्ऩादनात लाढ होत.े छाटणी करून १ % फोडो लभश्रणाची पलायणी कयाली ककंला 
काऩरेल्मा पांदीलय फोडो ऩेस्ट रालाले.  

कोफी लाढीची 
अलस्था 

 कोफी वऩकाभध्मे भाला , रार कोऱी ककडीचा प्रादबुानल होण्माची ळक्मता असल्माने 
ननमतं्रणासाठी १० लभ.री. ५० टक्के भॅरेथीऑन प्रनत १० लरटय ऩाण्मात लभसऱून १० त े
१२ ददलसांच्मा अतंयाने दोन पलायण्मा कयाव्मात. 

टोभॅटो पुरोया त े
पऱ धायणा 

 टोभॅटो वऩकालय पऱ ऩोखयणाऱ्मा अऱीचा प्रादबुानल होण्माची ळक्मता आहे, मा 
आऱीच्मा ननमतं्रणासाठी एच. एन. ऩी. व्ही. २५० लभरी प्रनत हेक्टय मा प्रभाणात ५०० 
लरटय ऩाण्मात लभसऱून पलायणी कयाली. तसेच प्रादलुबनत पऱांसह अऱमा गोऱा करून 
नष्ट कयाव्मात.    

कुकुट 
ऩारन  

  फडन फ्र ूमा आजायाचा प्रादबुानल टाऱण्मासाठी आजायी असरेल्मा ऩऺाना जलऱच्मा ऩळ ु
लदै्मकीम दलाखाण्मात दाखलनू घ्माले.  

वदय कृषऴ वल्रा ऩत्रत्रका गोखरे एज्मकेळन वोवामटीचे कृषऴ षलसान कें द्र, कोवफाड हशर मेथीर तस वमभतीच्मा मळपायळीनुवाय तमाय करून 
प्रवारयत कयण्मात आरी आशे.  
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