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दमसळून पावसानह उघाड दिल् यास फवारणी करावी. ढगाळ वातावरणामुळह  ऊस दपकावरील 

रसशोिन करणा-या दकडी ां् या (पाांढरी माशीक पाकोळी) व् यवस् थापनासा ी क् लोरपायरीफॉस 

२० ३० दमली रादती १० दलटर पाण् यात दमसळून पावसानह उघाड दिल् यास फवारणी करावी. 

ऊस दपकात हुमणी् या अळया दिसून यहत असल् यास या् या व् यवस् थापनासा ी महटाराईझीयम 

अ्नोसोप् ली या ज वीक बुरशीचा ४ दकलो (जास् त रादािुभारव असल् यास १० दकलो) रादती एकर 

जदमनीतून वापर करावा.  

हळि वाढीची अवस् था अ नर्द्व् या् या कमतरतहमूळह  हळि दपक दपवळह  पडत असल् यास या् या व् यवस् थापनासा ी 

हळि दपकास २० दकलो नत्र रादती एकर तसहच दझांक सल् फह ट ४ दकलो रादती एकर ियावह. लोह् या 

कमतरतहमूळह  हळि दपकाची पानह पाांढरी दिसत असल् यास फह रस सल् फह ट ५ दकलो रादती एकर 

ियावह. हळि दपकात हुमणी् या अळया दिसून यहत आहहत या् या व् यवस् थापनासा ी 

महटाराईझीयम अ्नोसोप् ली या ज वीक बुरशीचा ४ दकलो (जास् त रादािुभारव असल् यास १० दकलो) 

रादती एकर जदमनीतून वापर करावा.  

सांत्रा /मोसांबी वाढीची अवस् था  सांत्रा / मोसांबीवरील दसटरस सायला दकडी् या व् यवस् थापनासा ी इदमडाक् लोरादीड १७.८ एसएल 

१ दमली दकां वा थायादमथॉक् झाम २५ डब् ल् युजी १ ग््रम रादती १० दलटर पाण् यात दमसळून सायलाचा 

रादािुभारव दिसताच फवारणी करावी. सांत्रा व मोसांबीवरील पानह खाणा-या अळी् या 

व् यवस् थापनासा ी ब्दसलस थुरीनदजए सीस (बीटी) पावडरची २० ग््रम रादती १० दलटर पाण् यात 

दमसळून फवारणी करावी दकां वा स्पिनालफॉस २० ईसी ३० दमली दकां वा थायोडीकाबर ७० 

डब् ल् युपी १० ग््रम रादती १० दलटर पाण् यात दमसळून फवारणी करावी.  

डादळां ब काढणी अवस् था  काढणीस तयार असलह ल् या डादळां ब फळाांची काढणी करूपन रादतवारी करूपनच बाजारपह ह त 

पा वावी.  

दचकू वाढीची अवस् था  दचकू फळबागहतील तणाांचह व् यवस् थापन करावह.  

फुल शहती  वाढीची अवस् था  ढगाळ वातावारणामुळह  गुलाब फुलदपकावरील रसशोिन करणा-या दकडी ां् या 

व् यवस् थापनासा ी ५ दनांबोळी अकारची पावसानह उघाड दिल् यास फवारणी करावी. नवीन 

लागवड कह लह ल् या फुलदपकातील तणाांचह व् यवस् थापन करावह.  

भाजीपाला वाढीची अवस् था  आर्द्रता व उ् ण वातावरण यामुळह  भडडी दपकावर शडडा व फळह  पोखरणा-या अळीचा रादािुभारव 

दिसून आल् यास या् या व् यवस् थापनासा ी सायपरमहथ्रीन १०  ६ दमली दकां वा डहल् टामहथ्रीन २.८ 

 १० दमली दकां वा ईमामहक् टीन बह झोएट ५  ३ ग््रम दकां वा फह  रादोपहथ्रीन ३०  ३.५ दमली रादती 

१० दलटर पाण् यात दमसळून फवारणी करावी. नवीन लागवड कह लह ल् या भाजीपाला दपकातील 

तणाांचह व् यवस् थापन करावह.  

चारा दपकह  वाढीची अवस् था चारा दपकातील तणाांचह व् यवस् थापन करावह.  

तुती रहशीम 

उियोग 

-- रादौढ दकटकसांगोपनगृहात १०० अांडीपुजाचह सांगोपन करण् यासा ी कमीत कमी १००० चौ. फुट 

र्कवरील चटई क्षहत्र आवच यक आहह. रहशीम दकटकाची र्कवर गिी झाल् यानांतर जास् त 

तापमान व आर्द्रता दनमारण होतह. त् यामुळह  दकटका् या दवस् टहवरक जुण् या पानावर बुरशीची वाढ 

होतह. काबरनडायऑक् साईडक काबरनमोनॉक् साइडक सल् फर डायऑक् साइड सार या दविारी 

वायुची दनमीती होतह. यामुळह  रोगाची लागण होऊ नयह म् हणून कळीचा चुना  स्पिची ांग पावडर 

धुरळणी दनयमीतरीत् या दशफारसी रादमाणह र्कवर करावी.  
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रादसाररत करण्यात आलहली आहह. 


