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ला-माची ददळा

षऩकांचे नाल

अलथथाेे

उन्शाऱी भका

कृषऴ वल्राल

ताऩभानातीर लाढ रक्ष्मात घेता भका षऩकाचे ननममभत वलंषण करून भक्मालयीर नलीन रष्कयी आऱीचा िादब
ू ारल आढऱल्माव
( ५ टक्के िादब
ू ारलग्रथत झाडे) त्लरयत ननमंत्रणाचे उऩाम मोजालेत. मावाठी थामोभेथोक्झाभ १२.६ टक्के +
टक्के , २.५ मभरी ककं ला

yWaCMk lk;gWyksFkzhu ९.५

DyksjWVWªyhuhizksy १८.५ टक्के ,३.०० मभरी िती १० मरटय ऩाण्माभध्मे मभवऱून पलायणी कयाली. माभध्मे

अऱी ऩोन््माभध्मे उऩजीलीका कयीत अवल्माभऱ
ु े यावामननक ककटकनाळककाची जाथत घनपऱाच्मा पलायणी (नॉऩवॉक)
ऩंऩाद्लाये पलायणी केल्माव पलायणीचे र्द्ालण ऩोन््मात जालन
ू ननमंत्रण मभऱते. तवेच

nk.ksnkj jklk;fud fdVduk’kdkapk tfeuhr
vksykok vlrkauk Qsdho in/krhus okij d:u nk.ks tkLrhrtkLr iksax;ke/ks iMsy ;kph dkGth ?;koh त्मावाठी dkcksZ¶;qjkWu 3 VDds
nk.ksnkj ¼lhth½ % 33fdyks@gsDVj fdaok QksjsV 10 VDds nk.ksnkj ¼lhth½ % 10 fdyks@gsDVj िभाणे उऩमोग कयाला.
यफी षऩके

गशु
उन्शाऱी बुईभुग/

यफी षऩके काढरेल्मा ळेताची त्लयीत नांगयणी कयाली. त्माभुऱे जभीन ताऩण्माव भदत शोलन
ू ककडींचे कोळ ल घटक फयु ळीचा

नामनाट शोईर. तवेच भाती ऩयीषणाकरयता भातीचे नभन
ु े काढून ते षलद्माऩीठ ककं ला ळावकीम भद
ृ ऩयीषण िमोगळाऱे त मो्म
काढणी

ळुल्कावश ऩाठलन
ू भाती ऩयीषणाचा अशलार मभऱताच षऩक ऩयत्ले यावामननक कृषऴ ननषलष्ठांचे ननमोजन कयाले.
षऩकाची काढणी कयाली ल तमाय झारेरा भार वुयक्षषत दठकाणी वाठलणूक कयाली.

तीऱ

लाढ

ikus iks[kj.kkÚ;k vGh] rwMrwMs o QqyfdMs च्मा ननमात्रावाठी yWaCMk lk;gWyksFkzhu 5 VDds izokgh 4-0 rs 6-0 fe-yh fdaok fDoukyQkWl 25
VDds izokgh 28 fe-yh fdaok fdaok fDoukWyQkWl 1-5 VDds HkqdVh 23-3 fdyks@gs- izek.ks Qokj.kh djkoh-

बाजीऩारा

लाढ

गालय, चलऱी, काकडी, दध
ु ीबोऩऱा, दोडका, कायरी, ढे भवे, ऩारक, भेथी आणण कोथथंफीय मांची रागलड कयाली. उन्शाऱी मभयची,

उन्शाऱी वुमप
र ु र/

लाढ

उन्शाऱी वुमप
र ु र/ भुग षऩकारा आलळक्मता नव
ु ाय ६ - ७ ददलवांनी ओमरताची लेलथथा कयाली.

पऱ षऩके वंत्रा

लाढ

वंत्रा पऱषऩकांची उन्शाऱी शंगाभात पऱफागांचे

भुग

लांगे ल टभाटे च्मा ४ ते ६ आठलड्मा लमाचे योऩोंची रागलड कयाली.

खारीरिभाणे उऩाममोजना कयणे गयजेचे आशे .

षलळेऴ अवे

ननमोजन कयाले रागते, उन्शाची दाशकता कभी कयण्मावाठी

ऩाण्माच्मा फचतीवाठी उन्शाऱी शंगाभात वेंदर्द्म ऩदाथर जवे कक गलत / ऩाराऩाचोऱा / कुटाय / ्वशांडा / तणव

मांचा १०

वेंटीभीटय थय दे ऊन आच्छादन कयाले ककं ला काळ्मा यं गाच्मा ऩॉमरथीन ऩेऩय चे आच्छादन केल्माव झाडाजलऱ ओराला दटकून
याशण्माव भदत शोते.

आच्छादनाचा लाऩय कयतांना वोफतच िनत झाड २-३ ककरो गांडूऱ खत धाले.

जाथतीतजाथत केल्माव जमभनीतीर ऩाणी धरुन ठे लण्माच्मा षभतेत दे खीर लाढ शोते .

वेंदर्द्म खतांचा लाऩय

दठंफक मवंचन ऩद्धत शी अनतळम काटकवयीने ऩाणी लाऩयण्माची ल दे ण्माची ऩद्धत आशे ,मा ऩद्धतीत ४० ते ५० टक्के ऩाणी फचत
शोते आणण अथधक षेत्र मवंचनाखारी आणता मेते . दठंफक मवंचनाभुऱे यावामननक
टक्माऩमंत फचत शोते.

खते दे ता मेतात ल माभुऱे

उन्शाळ्माभध्मे उष्ण लाऱ्माची गती अथधक अवते अश्मा लेऱेव

खतांची ३०

जमभनीतीर ओरावमाचे फाष्ऩीबलन

भोठमा िभाणालय शोते. लाया िनतयोधक ला लाया िनतफंधक झाडांची यांग फागे बोलती अवल्माव फाष्ऩीबलनाचा लेग कभी कयता
मेतो तवेच गयभ झऱाऩावून फागेचा फचाल वुध्दा कयता मेतो.

नाजक
ू ल वंलेदनळीर करभा मांच्मा बोलती तयु ाटमां चे ककलां दशयवमा नेट चे आच्छादन केल्माव तीव्र उष्ण ककयणांऩावन
ू फचाल
कयता मेतो. उष्णतेभुऱे झाडातीर ऩाण्माचे िभाण कभी झाल्माव झाडांच्मा खोडालयीर वारी तडकण्माचे िभाण लाढू ळकते

अळालेऱी झाडाचे फयु ळीजन्म ल इतय योगाऩावून वंयषण कयण्माचा दृष्टीने उन्शाळ्माच्मा वुरुलातीव खोडारा फोडो मभश्रण रालाले.
फोडोमभश्रण एक ते दीड भीटय उं ची ऩमंत रालाले.

ऩाणी उऩरब्ध अवल्माव आंबफमा फशयाची पऱे दटकून ठे लण्मावाठी ओरीत वुरु ठे लणे गयजेचे आशे जेणेकरून पऱे झाडालय

दटकतीर. दठफक मवंचनाची वोम अवल्माव वंत्रा ल भोवंफी चे १ ते ४, ५ ते ७ ल ८ लऴारलयीर झाडांना अनक्र
ु भे १४ ते ६३, ८७
ते १४३ ल १६३ ते २०४ मरटय ऩाणी िनत ददलव िनत झाड द्माले.

आंबफमा फशायातीर वंत्रा / भोवंफी / मरंफू झाडालयीर पऱगऱ वंबलते. पऱगऱ ननमंत्रणाकरयता एनएए * १ ग्रॅभ (१० षऩऩीएभ)

ककलां 2-4- डी* १.५ ग्रॅभ (१५ षऩऩीएभ) ककं ला जजब्रेमरक अॅमवड * १.५ ग्रॅभ (१५ षऩऩीएभ) + मरु यमा १ ककरो + काफेन्डाझीभ *
चाया षऩक
ऩळु ल ऩषी

लाढ
-

०.१ % ( १०० ग्रॅभ ). + १०० मरटय ऩाण्माभध्मे मभवऱून मांची पलायणी कयाली.

चाया षऩक काऩणी मो्म झारे अवल्माव जनालयांना ननममभत चाया काऩन
ू खाऊ घाराला.

ताऩभानात लाढ झारी आशे त्माभुऱे जनालयांवाठी ऩाण्माची भुफरक वोम कयाली. ददलवातून दोनदा तीनदा ऩाणी ऩाजाले.
उन्शाऩावन
ू वौयषणवाठी जनालयांना

थंड दठकाणी फवण्माची वोम कयाली.
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वमभतीच्मावमळपायळीलरून तमाय करून िवारयत कयण्माचत आरी.
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