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केलेल् या पिकात िाणी साचणार नाही याची दषताता  यावीप पिकातील अपतरी त िा् याचा 

पनचरा होईल अशी  यवस् था करावीप 
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याची दषताता  यावीप पिकातील अपतरी त िा् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था करावीप 
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साचणार नाही याची दषताता  यावीप पिकातील अपतरी त िा् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था 

करावीप   

रु्ईमूग पिजप्रक्रीया वेळेवर िेरणी केलेल् या रु्ईमूग पिकात हलकी कोळिणी करावीप िुढील काळात रु्ईमूग 

पिकाची िेरणी करू नयेप   

केळी वाढीची अवस् था केळी िागेतील तणाांचे  यवस् थािन करावेप िाऊस  ाल् यानांतर फळिागेत िाणी साचणार 

नाही याची दषताता  यावीप िागेतील अपतरी त िा् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था करावीप 

आांिा वाढीची अवस् था आांिा िागेतील तणाांचे  यवस् थािन करावेप िाऊस  ाल् यानांतर फळिागेत िाणी साचणार 

नाही याची दषताता  यावीप िागेतील अपतरी त िा् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था करावीप 

पसताफळ लागवड / 

वाढीची अवस् था 

पसताफळ िागेतील तणाांचे  यवस् थािन करावेप पसताफळ िागेत पि या ढेकून पकडीचा 

प्रादुर्ााव पदसून आल् यास पनांिोळी तेल २० पमली प्रती १० पलटर िा् यात पमसळून िावसाने 

उघाड पदल् यास फवारणी करावीप िाऊस  ालेल् या प काणी नवीन पसताफळ फळपिकाची 

लागवड करावयाची असल् यास कर् यास हरकत नाहीप  

र्ाजीिाला वाढीची अवस् था 

/ काढणी 

नवीन लागवड केलेल् या र्ाजीिाला पिकात रसशोिन करणा-या पकडी ांच् या  यवस् थािनासा ी 

५  पनांिोळीअकााची फवारणी करावीप र्ाजीिाला पिकातील तणाांचे  यवस् थािन करावेप 

काढणीस तयार असलेल् या र्ाजीिाला पिकाांची काढणी करून  यावीप िाऊस  ाल् यानांतर 

लागवड केलेल् या पिकात िाणी साचणार नाही याची दषताता  यावीप पिकातील अपतरी त 

िा् याचा पनचरा होईल अशी  यवस् था करावीप 

फुलशेती वाढीची अवस् था गणेश उत् सव, दसरा, पदवाळी या सणासा ी  डडूची फुले मो या प्रमाणात वािरली जातातप 

त् यामुळे या काळात  डडू फुलाांना चाांगला र्ाव पमळतोप त् यासा ी या काळात तोडणीस येतील 

अशा पनयोजनाने  डडूची लागवड तीन टप् प् यात करावीप िाऊस  ाल् यानांतर लागवड केलेल् या 

फुलपिकात िाणी साचणार नाही याची दषताता  यावीप पिकातील अपतरी त िा् याचा पनचरा 

होईल अशी  यवस् था करावीप 

िशुधन 

 यवस् थािन 

-- मरा वाडयात काही र्ागामध् ये गोगलगायज य आजार उदाप अॅ् फीस् टोमोसीस हे गाय, ् ह स, 

शेळी इत् यादीमध् ये पदसून येत आहेप  याांची गुरे तळे / डिके / िानथळ अथवा िा् याच् या इतर 

स् रोत या प काणी चरावयास अथवा सामुहीक प काणी िाणी पि् यासा ी जात असेल तसेच 

िशुधनामध् ये अनेक पदवस चालणारी हगवण आढळून येत असेल, अशा सवा िशुांना 

िशुव दयकतज्ाांच् या मागादशानाखाली योग् य जांतनाशकाची मारा दयावीप तसेच गोगलगाय 

प्रादुर्ााव षेतारातील िा् याच् या स् रोत िाणी पि् यासा ी इतर काही  यवस् था होत असल् यास 

टाळावा अशा प काणी िशुांना चार् यास नेणे टाळावे व इतर प काणी चारावयास  यावेप    

सदर कृपि सल् ला िपरका ड् िांजािराव देशमुख कृपि पवद्यािी , िरर्णी येथील ग्रामीण कृपि मौसम सेवा योजनेतील तज् सपमतीच् या 

पशफारशीवरून तयार करून प्रसाररत कर् यात आली असून नानाजी देखमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्ि कायाालय मुांिई येथून 

प्रसाररत करण्यात आलेली आहेप 

 

 


