
 

कृषऴ षलऴमक वॊदेळ  

 

 वरग वोमाफीनभध्मे ळाखीम लाढीवाठी पुरोया ल ळेंगा बयण्माच्मा अलस्थेभध्मे १५ ऩीऩीएभ जिबे्रलरक अॅलवडची 
म्शणिेच ८.३ गॅ्रभ जिबे्रलरक आम्र (९०% क्रिमाळीर घटक) प्रतत शेक्टय ५०० लरटय ऩाण्माभध्मे लभवऱून पलायणी 
कयाली.  

 वोमाफीन षऩक पुरोया अलस्थेत मेत अवल्माव २ टक्के मुरयमाची (२०० ग्राभ मुरयमा १० लरटय ऩाण्मात) पलायणी 
कयाली.   

 कऩाळीच ेषऩक पुरोयाअलस्थेत अवताना कऩाळीलय २ टक्के मुरयमा क्रकॊ ला २ टक्के डीएऩी (२०० ग्राभ १० लरटय 
ऩाण्मात) क्रकॊ ला १९:१९:१९ (५० ग्राभ १० लरटय ऩाण्मात) ४५ व्मा ल ६५ व्मा ददलळी पलायणी कयाली. तवेच पुरोया 
अलस्थेत ०:५२:३४ (४० ग्राभ १० लरटय ऩाण्मात) पलायणी कयाली.  

 ळेतकयी फॊधूॊनी भुख्मत: कऩाळी क्रकॊ ला इतय कोणत्माशी षऩकाभध्मे ग्रामपोवेट घटक अवरेरे तणनाळक पलारू नमे. 
मा तणनाळकाचा षलऩयीत ऩरयणाभ कऩाळी षऩकालय ददवत अवून त्माभुऱे कऩाळीची लयीर ऩाने षऩलऱी क्रकॊ ला 
कोकडरेरी ददवत अवून कऩाळीच ेझाड लाऱत अवल्माच ेआढऱून मेत आशे.  

 कोणत्माशी षऩकालय तणनाळकाचा षलऩयीत ऩरयणाभ ददवून मेत अवल्माव तात्काऱ षऩकालय १% मुरयमाची (१०० 
ग्राभ मुरयमा १० लरटय ऩाण्मात) पलायणी कयाली.   

किडी: 

 काऩूव षऩकातीर गुराफी फोंडअऱीच्मा व्मलस्थाऩनावाठी कऩाळीरा ऩात्मा रागण्माव वुरुलात झाल्मानॊतय 
षऩकाभध्मे टेशाऱणीवाठी एकयी 2 पेयोभोन वाऩऱे माप्रभाणे रालणे , लेष्ठनालयीर वुचणे नुवाय षललळष्ट 
करालधीत लडमा (रुय) फदराव्मा ल दय आठलड्माने ऩतॊग भोिून नष्ट कयाले. कऩाळीरा ऩात्मा 
आल्मानॊतय  ७ त े८ लेऱा षऩकाभध्मे दय १० ददलवानॊतय ट्रामकोग्राभा फॅकट्री मा ऩयोऩिीली लभत्रकीटक 
अवरेरे ट्रामकोकाडड एकयी ३ काडड कऩाळीच्मा ळेताभध्मे वोडषलत.  पुरोया अलस्थेत दय आठलड्माने 
गुराफी फोंडअऱीग्रस्त डोभकळ्मा ळोधून नष्ट कयाव्मात. पुरे ल फोंड धयण्माच्मा अलस्थेत ५ टक्के 
तनॊफोऱी अकड  क्रकॊ ला अझॉडीयेजक्टन ३०० ऩी.ऩी.एभ. ५० भी.री. क्रकॊ ला लातालयणात ऩुयेळी आर्द्डता अवताॊना 
बफव्शेरयमा फॅवीमाणा १.१५ टक्के डब्लल्मु. ऩी. ५० गॅ्रभ प्रतत १० रीटय ऩाण्मात लभवऱून पलायणी कयाली. 
तवेच ५ त े१० टक्के प्रादबुाडलग्रस्त पुरे (डोभकळ्मा)/ऩात्मा/फोंड ेआढऱल्माव थामोडीकाफड ७५ टक्के 
डब्लरु. ऩी. २० गॅ्रभ क्रकला क्लीनोरपाॉव २० टक्के ए.एप. २५ लभलर क्रकला वामऩयभेथ्रिन १० टक्के प्रलाशी 
७.६ लभलर क्रकला क्रोयाॊट्रानीलरप्रोर ९.३ टक्के + रॅभडा वामशरोथ्रिन ४.६ टक्के झडे.वी. @ ५ लभलर 
क्रकॊ ला डले्टाभेथ्रिन १ टक्के + ट्रामझोपोव ३५ टक्के प्रलाशी १० त े१२.५ लभलर क्रकॊ ला क्रोयऩामयीपोव +  
वामऩयभेथ्रिन ५ टक्के @ १० लभलर लयीरऩैकी कुठरेशी एक कीटकनाळक १० रीटय ऩाण्मात लभवऱून 
पलायणी कयाली.  
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 काऩूव षऩकातीर यव ळोऴण (उदा. पुरक्रकडे, तुडतुडे, ऩाॊढयी भाळी, भाला ई.) क्रकडीच्मा व्मलस्थाऩनावाठी 
लळपायळीऩेषा नत्र खताचा लाऩय टाऱाला. षऩलळ्मा ऩत्र्माच ेथ्रचकट वाऩऱे ळेतभध्मे रालालेत. षऩलळ्मा 
यॊगाभुऱे त्मालय ऩाॊढमाड  भाश्मा आकषऴडत शोतात आणण त्मालय रालरेल्मा ग्रीव क्रकॊ ला तरेाभुऱे ततथे 
थ्रचऩकतात.यव ळोऴक क्रकडीलय उऩजिषलका कयणाये लभत्रकीटक उदा. लवयक्रपड भाळी , कातीन , ढारक्रकडे , 
िामवोऩा, अॅनॅमवीव प्रिातीचा ऩयोऩिीली कीटक ई. वॊख्मा ऩुयेळी आढऱून आल्माव यवामतनक 
कीटकणाळकाॊचा लाऩय टाऱाला. ५ टक्के तनॊफोऱी अकड  क्रकॊ ला अझॉडीयेजक्टन ३०० ऩीऩीएभ तनभतरे फेव 
डब्लल्मु.एव. वी. ५० लभलर क्रकॊ ला अझॉडीयेजक्टन ५ टक्के ५ लभलर क्रकॊ ला ऩाॊढमाडक भाळीच्मा 
व्मलस्थाऩणाकरयता व्शादटडलवलरमभ रेकॅनी ५० गॅ्रभ १० रीटय ऩाण्मात लभवऱून पलायणी कयाली. लयीर 
वलड उऩाम करून क्रकडीॊनी आथ्रथडक नुकवानीची ऩातऱी गाठल्माव अॅवीटालभषप्रड २० टक्के एव.ऩी. १ गॅ्रभ 
क्रकॊ ला फुप्रोपेिीन २५ टक्के प्रलाशी २० भी.री. क्रकॊ ला क्रपप्रोतनर ५ टक्के प्रलाशी ३० लभलर क्रकॊ ला 
थामाभेथोक्झाभ २५ टक्के डब्लल्मु.िी. २ गॅ्रभ क्रकॊ ला फ्रोतनकाभाइड ५० टक्के  डब्लल्मु.िी. ३ गॅ्रभ क्रकॊ ला 
इलभडाक्रोप्रीड १७.८ टक्के प्रलाशी २ लभ.री. क्रकॊ ला क्रोयऩामयीपाॉव ५० टक्के + वामऩयभेथ्रिन ५ टक्के 
प्रलाशी २० लभ.री. लयीरऩैकी कुठल्माशी एका कीटकनाळकाची प्रतत १० रीटय ऩाण्मात लभवऱून पलायणी 
कयाली.  

 वोमाफीन षऩकाभध्मे षऩलऱा भोझाक व्शामयव शा योग मेण्माची वॊबाव्मता िास्त अवल्माभुऱे ऩाॊढमाड० 
भाळीचा तवेच भाला तुडतुड ेमाॊचा प्रादबुाडल ददवल्माव त्माॊचा फॊदोफस्त कयण्मावाठी षऩलऱे थ्रचकट वाऩऱे 
१५ x ३० वे.भी. आकायाच ेक्रकला तत्वभ आकायाच े६४ प्रती एकय माप्रभाणे रालालेत. तवेच ५ टक्के 
तनॊफोऱी अकाडची पलायणी कयाली.  

 वोमाफीन षऩकाभध्मे उॊ टअऱी ल तॊफाखूची ऩाने खाणायी अऱीच्मा व्मलस्थाऩणाकरयता रेफर क्रेभ 
लळपायळीत इॊडोक्झाकाफड १५.८ ई.वी. @ ६.७ लभलर प्रती १० रीटय ऩाण्मात लभवऱून पलायणी कयाली. 

खोडभाळी, चिबुॊगा  ल उॊ टअऱीच्मा व्मलस्थाऩणाकरयता थामभेथोक्झाभ १२.६ टक्के अथ्रधक रॅम्फडा 

वामह्मारोिीन ९.५ टक्के झ.ेवी. @ २.५ लभलर क्रकला क्रोयाॊट्रानीलरप्रोर १८.५ एव.वी. @ ३ लभलर 
प्रती १० रीटय ऩाण्मात लभवऱून पलायणी कयाली. 

 
 तनयोगी आयोग्मावादठ ळयीयारा मोग्म त्मा प्रभाणात ऩोऴक तत्ले लभऱणे आलश्मक आशे मावाठी आऩरा 

आशाय वॊतुलरत अवाला. आशायात ऊिाड, प्रथ्रथने, काफोदके, िीलनवत्ले, खतनिऩदाथड माॊच ेप्रभाण 
ळयीयाच्मा आलश्मकतनुेवाय अवाले. दैनॊददन आशायात ४०% धान्म/ डाऱी/ कडधान्म, दधू ल दगु्धिन्म 
ऩदाथड तय ५% तूऩ , तरे, वाखय क्रकॊ ला भीठ माचा वभालेळ अवाला. िेणेकरून माभधून ळयीयव 
आलश्मक वलड ऩोऴक घटक मोग्मप्रभाणात लभऱून, ळायीरयक ल भानलवक आयोग्म वुदृढ यशण्माव 
वशकामड शोईर.  


