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मका पिजप्रक्रीया मकत पपकतवरील लष् करी अळीचत प्रतिभुताव दिसून या.  असल् यातस यात् यात  यावस् थतपनतसति  
थतयातथमथोक् ातम १२ ६ टक् क.   लॅमयत सतयाह्लोथ्रीन ९ ५ ा.यसी ५ थमली ककां वत 
जस्पन.टोरम ११ ७ एससी ४ थमली प्र ी १० थलटर पतण् यात  थमसळून पतवसतन. उघतय 
दिल् यातस वरील ककटकनतशकतांची आलटून पतलटून फवतरणी करतवी  फवतरणी कर  
अस तनत ककटकनतशक पोंग् यात  पय.ल अशतप्रकतर. फवतरणी करतवी  पतसस ातल् यातनां र 
प.रणी क. ल.ल् यात पपकत  पतणी सतचणतर नतही यातची िक्ष त  यातवी  पपकत ील अन रीक्   
पतण् यातचत ननचरत हो ल अशी  यावस् थत करतवी    

भुईमूग पिजप्रक्रीया व.ळ.वर प.रणी क. ल.ल् यात भु मूग पपकत  हलकक कोळपणी करतवी  पुढील कतळत  भु मूग 
पपकतची प.रणी करूप नया.    

क. ळी वतढीची अवस् थत क. ळी बतग. ील  णतांच.  यावस् थतपन करतव.  पतसस ातल् यातनां र फळबतग.  पतणी सतचणतर 
नतही यातची िक्ष त  यातवी  बतग. ील अन रीक्   पतण् यातचत ननचरत हो ल अशी  यावस् थत 
करतवी  

आांबत वतढीची अवस् थत आांबत बतग. ील  णतांच.  यावस् थतपन करतव.  पतसस ातल् यातनां र फळबतग.  पतणी सतचणतर 
नतही यातची िक्ष त  यातवी  बतग. ील अन रीक्   पतण् यातचत ननचरत हो ल अशी  यावस् थत 
करतवी  

थस तफळ लतगवय / 
वतढीची अवस् थत 

थस तफळ बतग. ील  णतांच.  यावस् थतपन करतव.  थस तफळ बतग.  पपियात ढ.कून ककयीचत 
प्रतिभुताव दिसून आल् यातस ननांबोळी  .ल २० थमली प्र ी १० थलटर पतण् यात  थमसळून 
पतवसतन. उघतय दिल् यातस फवतरणी करतवी  पतसस ातल.ल् यात दिकतणी नवीन थस तफळ 
फळपपकतची लतगवय करतवयातची असल् यातस करण् यातस हरक  नतही   

भतिीपतलत वतढीची अवस् थत 
/ कतढणी 

नवीन लतगवय क. ल.ल् यात भतिीपतलत पपकत  रसशोषन करणत-यात ककयीां् यात 
 यावस् थतपनतसति  ५  ननांबोळीअकताची फवतरणी करतवी  भतिीपतलत पपकत ील  णतांच. 
 यावस् थतपन करतव.  कतढणीस  यातर असल.ल् यात भतिीपतलत पपकतांची कतढणी करूपन  यातवी  
पतसस ातल् यातनां र लतगवय क. ल.ल् यात पपकत  पतणी सतचणतर नतही यातची िक्ष त  यातवी  
पपकत ील अन रीक्   पतण् यातचत ननचरत हो ल अशी  यावस् थत करतवी  

फुलश. ी वतढीची अवस् थत गण.श उत् सव, िसरत, दिवतळी यात सणतसति  ाडयूची फुल. मोियात प्रमतणत  वतपरली ित त   
त् यातमुळ. यात कतळत  ाडयू फुलतांनत चतांगलत भतव थमळ ो  त् यातसति  यात कतळत   ोयणीस 
या. ील अशत ननयाोिनतन. ाडयूची लतगवय  ीन टप् प् यात  करतवी  पतसस ातल् यातनां र लतगवय 
क. ल.ल् यात फुलपपकत  पतणी सतचणतर नतही यातची िक्ष त  यातवी  पपकत ील अन रीक्   
पतण् यातचत ननचरत हो ल अशी  यावस् थत करतवी  

िशुधन 

व् यवस् थािन 

-- मरतिवतययात  कतही भतगतमध् या. गोगलगतयाि या आितर उित  अॅ् फकस् टोमोसीस ह. गतया, 
् हैस, श.ळी इत् यातिीमध् या. दिसून या.  आह.  ् यातांची गुर.  ळ. / यबक.  / पतनथळ अथवत 
पतण् यात् यात इ र स् रो  यात दिकतणी चरतवयातस अथवत सतमुहीक दिकतणी पतणी पपण् यातसति  
ित  अस.ल  स.च पशुधनतमध् या. अन.क दिवस चतलणतरी हगवण आढळून या.  अस.ल, 
अशत सवा पशुांनत पशुविैयाक ज्तां् यात मतगािशानतडतली याोग् या िां नतशकतची मतरत ियातवी  
 स.च गोगलगतया प्रतिभुताव क्ष.रत ील पतण् यात् यात स् रो  पतणी पपण् यातसति  इ र कतही 



 यावस् थत हो  असल् यातस टतळतवत अशत दिकतणी पशुांनत चतरण् यातस न.ण. टतळतव. व इ र 
दिकतणी चतरतवयातस  यातव.     
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प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 

 


