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अवस् था 

मागील काही दिवसात झाल. ल् याा पावसामुळ.  व पुढील काळात पाणा-याा पावसा् याा 

अिंिािानूसार दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. सोयााबीन दपकात पाणी साचल.  

असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. मागील काही दिवसात पा,स  
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प्रती एकर पावसान. उघाा दिल् याास फवारणी करावी. सोयााबीन दपकात अ नर्द् यााची 

कमतरता दिसून या.त असल् याास ००:५२:३४ १०० ग्रोम प्रती १० दलटर पा याात दमसळून पावसान. 

उघाा दिल् याास फवारणी करावी.  

खरीप ज् वारी वाढीची अवस् था  मागील काही दिवसात झाल. ल् याा पावसामुळ.  व पुढील काळात पाणा-याा पावसा् याा 

अिंिािानूसार दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. खरीप ज् वारी दपकात पाणी 

साचल.  असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. खरीप ज् वारी दपकावर 

लष् करी अळीचा प्रािुर्ारव दिसून या.त असल् याास याा् याा  यावस् थापनासािी इमाम.क् टीन 
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पावसान. उघाा दिल् याास वरील दकटकनाशकािंची आलटून पालटून पावसान. उघाा दिल् याास 

फवारणी करावी.  

बािरी वाढीची अवस् था  मागील काही दिवसात झाल. ल् याा पावसामुळ.  व पुढील काळात पाणा-याा पावसा् याा 

अिंिािानूसार दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. बािरी दपकात पाणी साचल.  

असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. 
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अिंिािानूसार दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. पा,स झाल् याानिंतर ,स 
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अशी  यावस् था करावी. स यााच. ढगाळ वातावरण पा,स व आर्द्रत.मुळ.  ,स दपकावर रसशोिन 

करणा-याा दकाी िंचा (पािंढरी माशी  पाकोळी  प्रािुर्ारव दिसून या.त असल् याास याा् याा 

 यावस् थापनासािी क् लोरपायारीफॉस २० ३० दमली प्रती १० दलटर पा याात दमसळून पावसान. 

उघाा दिल् याास फवारणी करावी.  

हळि वाढीची अवस् था मागील काही दिवसात झाल. ल् याा पावसामुळ.  व पुढील काळात पाणा-याा पावसा् याा 

अिंिािानूसार दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. हळि दपकात पाणी साचल.  

असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. हळि दपकात किं िमाशीचा प्रािुर्ारव 
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स्पिकरसह पावसान. उघाा दिल् याास आलटुन-पालटून फवारणी करावी, उघा. पा.ल.ल. किं ि 

मातीन. झाकून घ्याव.त. (हळि दपकावर कें र्द्ीया दकटकनाशक मिंाळातफे ल. बल क् ल. म 

नसल् याामुळ.  दवियाापीि दशफारशीत सिंशोधनाच. दनष् किर दिल.  आह.त . अ नर्द् याा् याा 

कमतरत.मूळ.  हळि दपक दपवळ.  पात असल् याास याा् याा  यावस् थापनासािी हळि दपकात ग्र.ा-

२ सुक्ष् म अ नर्द् यााची ५० ग्रोम प्रती १० दलटर पा याात दमसळून पावसान. उघाा दिल् याास 

फवारणी करावी.  

सिंत्रा /मोसिंबी वाढीची अवस् था  मागील काही दिवसात झाल. ल् याा पावसामुळ.  व पुढील काळात पाणा-याा पावसा् याा 

अिंिािानूसार फळदपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. सिंत्रा / मोसिंबी फळबाग.त 

पाणी साचल.  असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. फळबाग.त 
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दकलो युारीयाा प्रती झाा खतमात्रा ियाावी. तस.च १.५ दकलो युारीयाा  ३० दमली प् लो नोदफक् स १०० 

दलटर पा याात दमसळून पावसान. उघाा दिल् याास फवारणी करावी.  

ाादळिं ब काढणी अवस् था  मागील काही दिवसात झाल. ल् याा पावसामुळ.  व पुढील काळात पाणा-याा पावसा् याा 

अिंिािानूसार फळदपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी ाादळिं ब फळबाग.त पाणी 

साचल.  असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. स यााच. ढगाळ वातावरण व 

वाढल.ली आर्द्रता याामूळ.  ाादळिं ब दपकावर बोक् ट.रीयाल ब् ला ट (त.ल् याा  रोगाचा प्रािुर्ारव दिसून 

या.त असल् याास कॉपर ऑक् सीक् लोरा ा दकिं वा कॉपर हायााक ॉक् सा ा २५ ग्रोम  

स् टक . प् टोसायाक् लीन ५ ग्रोम दकिं वा ब्रोनोपॉल ५ ग्रोम प्रती १० दलटर पा याात दमसळून पावसान. 

उघाा दिल् याास फवारणी करावी. तोाणीस तयाार असल. ल् याा फळािंची तोाणी करूपन ् याावी.  

दचकू वाढीची अवस् था  मागील काही दिवसात झाल. ल् याा पावसामुळ.  व पुढील काळात पाणा-याा पावसा् याा 

अिंिािानूसार फळदपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. दचकू फळबाग.त पाणी 

साचल.  असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. 

फुल श.ती  वाढीची अवस् था  मागील काही दिवसात झाल. ल् याा पावसामुळ.  व पुढील काळात पाणा-याा पावसा् याा 

अिंिािानूसार फुलदपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. फुलदपकात पाणी साचल.  

असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. पुढील काळात गणपती  गौरी 

सणािंमूळ.  बािारप.ि. त फुलािंना अदधक मागणी असत. काढणीस तयाार असल. ल् याा फुलािंची 

काढणी टप् यााटप् याान. करावी व प्रतवारी करूपन बािारप.ि. त पािवावी.  

र्ािीपाला वाढीची अवस् था  मागील काही दिवसात झाल. ल् याा पावसामुळ.  व पुढील काळात पाणा-याा पावसा् याा 

अिंिािानूसार र्ािीपाला दपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. र्ािीपाला दपकात 

पाणी साचल.  असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. सतत् याा ढगाळ 

वातावरणामूळ.  र्ािीपाला दपक.  उिा. टोमोटो  र्ेंाी  दमरची  िोाक.   र्ोपळा  कारली इत् याािी 

दपकािंवर रु्री रोगाचा प्रािुर्ारव दिसून या.त असल् याास रोगट पालापाचोळा नष् ट करूपन श.त 

स् व् छ ि. वाव. व गिंधक ८०  ाब् ल् युापी २५ ग्रोम दकिं वा काबे ाादझम ५०  ाब् ल् युापी १० ग्रोम 

दकिं वा प्रोपीकोनोझोल २५  ५ दमली दकिं वा मायाक् लोब् युाटोनील १०  १० ग्रोम प्रती १० दलटर 

पा याात दमसळून पावसान. उघाा दिल् याास फवारणी करावी.  

चारा दपक.  वाढीची अवस् था मागील काही दिवसात झाल. ल् याा पावसामुळ.  व पुढील काळात पाणा-याा पावसा् याा 

अिंिािानूसार चारादपकात पाणी साचणार नाही यााची िक्षता ् याावी. चारा दपकात पाणी साचल.  

असल् याास पा यााचा दनचरा हो ल अशी  यावस् था करावी. चा-याासािी लागवा क. ल. ल् याा मका 



दपकाची कापनी ६५ त. ७० दिवसािंनी करावी. दपक ५० टक् क.  फुलो-याात असताना मक् यााची 

कापनी करावी.  

तुती र.शीम 

उियाोग 

-- फािंियाा  तुती पान. खािया पातळ एका थरात ियााव.. िास् तीच. खािया ि., नया. फािंियाा खािया 

दिवसातून तीन व.ळा ियााव.. र.शीमदकटक कात अवस् थ.त बसताना चुना पावार रोकवर 

धुरळणी करावी. याामुळ.  ब.ावरील आर्द्रता कमी हो याास मित दमळत.. दकटक कात.वरूपन 

बाह.र पात. व.ळी अधार तास अगोिर दवि.ता दनिंतूक पावार बरोबर ाायाथ.न एम-४५ 

बुरशीनाशक २० ग्रोम प्रती दकलो दमसळून रोकवर धुरळणी करावी. पा,स चालू अस.ल तर 

फािंियाा खा, घाल याा अगोिर अधार त. एक तास पानावरील पाणी दनचरूपन िा, ियााव. व 

निंतर अळयाािंना खािया ियााव..   
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दशफारशीवरूपन तयाार करूपन प्रसाररत कर याात आली असून नानािी ि.खमुख कृिी सिंिीवनी प्रकल्प कायाारलया मुिंब  या.थून 

प्रसाररत करण्यात आल.ली आह.. 

 


