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ॲग्रोभेट फुरेटीन- लाळीभ

फर
ु ेटीन न : २६ /१८

ॲग्रोभेट फर
ु ेटीन- लाळीभ

शलाभानाचे ऩल
ू ाानभ
ु ान : ददनाांक १५ वप्टें फय २०१८ ते १९ वप्टें फय २०१८
ददनाांक

शलाभान घटक

१५/०९/२०१८

१६/०९/२०१८

ददनाांक: १४-०९-२०१८

१७/०९/२०१८

१८/०९/२०१८

१९/०९/२०१८

ऩाऊव (मभ. मभ)

0

2

0

0

0

कभार ताऩभान (अां.वें)

33

34

34

33

33

ककभान ताऩभान (अां.वें)

21

22

22

22

22

ढग स्थथती ( हकाळ)

6

6

4

8

8

वकाऱची वाऩेष हदाता (%)

75

72

70

70

70

दऩ
ु ायची वाऩेष हदाता (%)

50

45

45

42

40

8

8

6

6

8

285

340

355

360

305

लाऱ्माचा लेग (ककभी /ताव)
लाऱ्माची ददळा
पऩकाचेनाल

ळेतकरमाॊना शलाभान आधारयत कृऴी वल्रा :

ऩढ
ु ीर दोन ददलवात जजल्मात कोयडे शलाभान ल नॊतय तुयऱक दिकाणी शरका स्लरूऩाचा ऩाऊव ऩडण्माची ळक्मता आशे

शलाभानाचाअॊदाज

ऩालवात खॊड ऩडल्माने जमभनीतीर ओराला रक्ष्मात घेऊन कोयडलाशू कऩाळीरा वॊयषण ओरीत द्माले,वॊयषण ओरीत नवल्माव ऩाण्माचा ताण फवरेल्मा पऩकाव
१%ऩोटॅ मळमभ नामट्रे ट ककां ला १.५ % वल्पेट ऑप ऩोटॅ ळची पलायणी कयाली.
 ळेंदयी फोंडअऱीचा वलेषण ल व्मलस्थाऩनावािी काऩूव पऩकाचे ननममभत ननरिषण िे लाले. पऩका भध्मे एकयी ककभान दोन काभगॊध वाऩऱे रालाले . मा वाऩळ्मा भध्मे
अडकरेरे नयऩतॊग लेऱो लेऱी काढून नष्ट कयाले तवेच पलमळष्ट कारालधीत लड्मा( ल्मयु ) फदरणे अननलामय आशे .

कऩाळी :

 पऩकालय५% ननॊफोऱी अकायची पलायणी तातडीने प्रनतफॊधात्भक उऩाम मोजना म्शणन
ू कयाली ककलाॊ लातालयणात ऩयु े ळी आर्द्यता अवताॊना ब्मव्ू शे रयमा फॉवीमाना १.१५ टक्के
५० ग्रॅभ प्रनत १० मरटय ऩाण्माभध्मे मभवऱून पलायणी कयाली.

 पऩकात आढऱरेल्मा डोभकळ्मात प्रादब
ु ायल ग्रस्त ऩात्मा, पुरेलफोंड तोडून त्मातीर अऱी नष्ट कयाली तवेच ककडीने नुकवानीची ऩातऱी ओराॊडल्माव जक्लनॉरपॉव २५
टक्के ए एप-२५ भी री ककॊ ला क्रोयऩामयीपॉव २० टक्के प्रलाशी २५ भी री प्रनत १० मरटय ऩाण्मा भध्मे मभवऱून पलायणी कयाली.

८
 कऩाळीलय भाला, तुडतड
ु े,पुरककडे ल ऩाॊढयी भाळी मा ककडीॊच्मा ऩमायलयणननष्ि व्मलास्थाऩनावािी भेटायामझीमभ अननवोऩरी ५० ग्रॅभ (२ x १० CFU) ग्रॅभ ककॊ ला

व्शटीमवरीमभ रेकानी (२ x १०८ CFU) ५० ग्रॅभ ककॊ ला ननमॊत्रणावािी ५% ननफोंऱी अकय ककॊ ला अॅझाडीये जक्टन ०.०३(३०० ऩीऩीएभ) टक्के ५० मभ.री प्रनत १० मरटय
ऩाण्मात मभवऱुन पलायणी कयाली, लातालयणात आर्द्ता अवल्माव दश जैपलक ककटकनाळके अधधक ऩरयणाभकायक ियतात. ककॊ ला यावामनीक व्मलास्थाऩनावािी
कपप्रोनीर ५ टक्के एव वी ३५ मभ.री. ककॊ ला फप्र
ु ोपेजीन २५ टक्के एव वी २० मभ.री.प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱुन पलायणी कयाली.

 ळेतकयी फॊधूनी पलायणी कयताॊना मोग ती वलय काऱजी घ्माली.

तुय :

तुयीभध्मे आॊतयभळागतीची काभे कयालीत ल पऩके तणभुक्त िे लालीत, ळेलटच्मा डलयणी कयते लेऱी डलयमाच्मा जानकुऱाव दोयी फाॊधुन दय दोन ओऱीनॊतय जरवॊधायण
वयी ऩाडाली.

भुग ल उडीद :

ज्मा दिकाणी भुग ल उडीद ऩरयऩक्ल झारे आशे तेथे काढणी कयाली ल वुयक्षषत दिकाणी वािलणक
ु कयाली.
 ऩालवात खॊड ऩाडल्माने जमभनीतीर ओराला पलचायात घेऊन कोयडलाशू वोमाबफनरा वॊयक्षषतओऱीत द्माले, वॊयक्षषत ओऱीत ळक्म नवल्माव ताण फवरेल्मा पऩकाव
१% ऩोटॅ मळमभ नामट्रे टची पलायणी कयाली.
 ळेंगेलयीर कयऩा ददवन
ू मेताच योग ग्रस्त झाडे उऩटून टाकाले ल ननमॊत्रणावािी टे फुकोनाझोर १० टक्के डब्रू. ऩी अधधक वल्पय ६५ टक्के डब्रू. जी. २५ ग्रॅभ १० मरटय
ऩाण्मात मभवऱून पलायणी कयाली.

वोमाफीन :

 वोमाबफन ळेंगे अऱीचा प्रादब
ु ायल रषणीम अवल्माव फमवरव मयु ीनाजजॊवीव कुयवाटाकी म्शणजे फीटी (मवयोटाईऩ एच -३९, ३ फी स्रे न झेड - ५२ ) मा जैपलक
ककटकनाळकाॊची १५ ग्राभ /१०० मरटय ऩाण्मात मभवऱून वद्म ऩॊऩाने पलायणी कयाली . आलश्मकता बावल्माव ऩयत १० ते १२ ददलवाचे अॊतयाने दव
ु यी पलायणी
कयाली. पऩलऱा भोझैक मा योगाचा प्रवाय ऩाॊढरमा भाळीभुऱे शोतो. योगट झाडे ददवताच उऩटून नष्ट कयाली. ऩाॊढरमा भाळीच्मा व्मलस्थाऩना करयता ळेतात पऩलऱे धचकट
वाऩऱे रालालेत. ळेताभध्मे अथला फाॊधालयीर तणाॊचा ल ऩयू क लनस्ऩतीॊचा नाळ कयाला. ऩाॊढरमा भाळीच्मा ननमत्रॊणाकरयता अॊतयप्रलाशी कीटकनाळकाचा लाऩय कयाला.

 मभयची पऩकालयीर ळेंडेभय (die-back) ल पऱवड योगाच्मा ननमत्रॊनाकरयता डामपेनकॉनाझोर २५ ईवी ५ मभरी १० मरटय ऩाण्मात ककलाॊ अझोक्वोस्त्रोफीन २३% एव
वी १० मभरी ककलाॊ फेनोमभर ५०% डब्रूऩी ४ ग्राभ १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून पलायणी कयाली.

बाजीऩारा ल पऱझाडे
:

 रलकय ल उमळया मेणाया कयऩा योगाच्मा ननमत्रॊनाकरयता अझोक्वोस्त्रोफीन २३% एववी, १० मभरी १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून पलायणी कयाली.

मरॊफल
ू यीर खैरमा योगाचा पैराल ऩालवाळ्मात पाय झऩायामाने शोतो. त्मा झाडालय कॉऩय ्क्वीक्रोयाइड ३० ग्रॅभ ल स्रे प्टोंवामक्रीन १ ग्रॅभ १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून
पलायणी कयाली. फयु ळीजन्म योगाभऱ
ु े शोणायी पऱगऱ कभी कयण्मावािी कॉऩ्जक्वक्रोयाइड ५०% डब्रऩ
ू ी ३० ग्रॅभ १० मरटय घेऊन पलायणी कयाली. वामरव मवराच्मा
ननमॊत्रणावािी थामोभेथोक्झाभ २५ टक्के बक
ु टी १ ग्रॅभककॊ ला इमभडाक्रोप्रीड १७.८ टक्के १.५ ते २.०मभ.री.१० मरटय ऩाण्मातून पलायाले. काॊदा पऩकालयीर कयऩा योगाच्मा
ननमॊत्रणावािी डामथेन एभ-४५ ३ ग्रॅभ ककॊ लाटे ब्मुकोनॅझोर ०.१%, १ ग्रॅभ प्रनत १० मरटय ऩाण्मातून पलायाले.

वदय वल्रा कृऴी ऩत्रिका डॉ, ऩांजाफयाल दे ळभुख कृऴी वलद्माऩीठ अकोरा, मेथीर ग्राभीण कृऴी भौवभ वेला मोजनेतीर वमभतीच्मा मळपायळीने तमाय कूनन ्रसवाियत कय्मात मेत हशे , तयी मा

वांफांधी हऩरे अमब्रसाम ल उऩुक्त्ता केंद्रीम अधधकायी, ग्राकृभौवे मोजना, कृऴी वल वलद्मा वलबाग, डॉ, ऩांजाफयाल दे ळभुख कृऴी वलद्माऩीठ अकोरा, ककां ला ई,भेर: gkmsakola@yahoo.comलय
ऩाठलाला
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