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(अ) उलवरयत कारालधीत ककिं ला पुरझाड / पऱझाडािंभध्मे पऱफागािंसाठी सल्रागाय 

१. ऩयुाचे ऩाणी कभी झाल्मालय तातडीने पऱफागातनू जास्तीचे ऩाणी काढून टाकण्मावाठी प्रमत्न केरे 
ऩाहशजेत, जेणेकरून फागेतीर झाडाांलय शोणाया दषु्ऩरयणाभ टाऱता  मेईर.  

२. ऩयुाभऱेु नकुवान झारेल्मा झाडाची छाटणी करून त्मालयीर पऱाचा  बाय कभी कयाला  त्मानांतय 
अळा झाडाांना आधाय द्माला. झाडाच्मा भऱुाांचे झारेरे नकुवान कभी कयण्मावाठी अांळत् उऩटरेरी 
झाडाांना व्मलस्स्थतरयत्मा आधाय देऊन भऱू स्स्थतीत आणरी ऩाहशजेत. भोठ्मा झाडाांच्मा पाांद्मा 
छाटून त्माांना आधाय हदरा ऩाहशजे. 

३. ज्मा झाडाांच्मा भऱुाांलयीर भाती ऩाण्माभऱेु लाशून जाऊन झाडाच्मा भळु्मा जय उघड्मा झाल्मा 
अवतीर तय अळा झाडाच्मा भऱेु ळणेखताने मकु्त (ळणेखत, कोंफडी खत इ.) अळा  भातीने १५ त े
२० कक /झाड माप्रभाणे व्मलस्स्थतऩणे झाकून घेणे जरुयीचे आशे. झाडाांना खत घारण्माऩलूी भऱुाांना 
फयुळीजन्म योगाांचा शोणाय प्रादबुााल टाऱण्मावाठी अन ु क्र ११ भध्मे हदल्माप्रभाणे उऩाम मोजना 
कयाली. 

४. झाडाच्मा भखु्म आणण उऩ-ळाखा तटुरेल्मा अवल्माव त्माहठकाणी पाांद्मालय ततयकव काऩ देऊन  
त्मालय १०% फोडो ऩेस्ट (१ ककरो कॉऩय वल्पेट आणण १ ककरो शामड्रटेेड चुना १० रीटय 
ऩाण्माभध्मे स्लतांत्रऩणे भबजलाला आणण वकाऱी त्माांचे भभश्रण एकत्र करून ऩसे्ट तमाय कयाली.) 
व्मलस्स्थतयीत्मा  रालाली. 

५. झाडाच्मा ळेंड्माकडीर लाढ थाांफलण्मावाठी तवेच  उऩ-पाांद्माची  लाढीव चारना देण्मावाठी लाढ 
योधक वांजीलकाांचा जवे कक वामकोवेर ककां ला मतुनकोनाझोर ५०० ऩीऩीएभ माांची पलायणी केल्माव 
पामदेळीय ठयत.े 

६. डाभऱांफाच्मा झाडाची प्रकाळवांश्रेऴण कक्रमा वधुायण्मावाठी ब्राणझनोराइड @ ०.५ ऩीऩीएभ (०.५ 

भभरीग्राभ / १०० भरटय ऩाणी म्शणजचे ५० भभरीग्राभ/१०० भरटय ऩाणी), ऩटु्रॎभवन @ ०.५ Mm (०.४४ 
भभरीग्राभ / रीटय) स्ऩभभाडीन (spermidine) ककां ला स्ऩभभान (spermine) @०.१-०.५ Mm (२०-१०० 
भभग्रॎ / भरटय) मा वांजीलकाची  पलायणी कयाली. 

७. नकुवानग्रस्त फागाांना ताफडतोफ ऩनुाजीलन देण्माकरयता झाडालय ऩोटॎभळमभ नामटे्रट १०-२० ग्रॎभ / 
भरटय ककां ला  कॎ स्ल्ळमभ नामटे्रटचा २५-३० ग्रॎभ/भरटय माांची पलायणी स्टीकयवोफत भभवऱून केल्माव 
पामदेळीय ठयत.े 



८. वॎभरभवक ऍभवड च्मा १ त े २ पलायण्मा १५ हदलवाांच्मा अांतयाने ३ ग्रॎभ / १० भर मा प्रभाणे 
घ्माव्मात.  (म्शणजचे ३० ग्रॎभ वॎभरभवक ऍभवड २५० भभ.री. इथेनॉरभध्मे वलयघऱलनू नांतय 
ऩाण्मात भभवऱाले ).  वॎभरभवक ऍभवड शे एक झाडाांचा ताण कभी कयण्माकरयता प्रबालळारी आशे.  

९. फाधधत झाडाांलय अभभनो ऍभवड मकु्त वकू्ष्भ अन्नद्रव्माांची जवे कक जस्त, रोश, भँगेतनज, ताांफे आणण 
फोयॉन माांची एकत्रत्रत पलायणी  १. ५ त े२ भभरी / भरटय माप्रभाणे केल्माव ऩरयणाभकायक ठयत े. 

१०. भातीभऱेु शोणाये योगाचा प्रादबुााल योखण्मावाठी खारीरप्रभाणे प्रभाणे झाडाची भऱेु अवणायमा 
बागाभध्मे ड्रसे्न्चांग कयाल.े 
(टीऩ: ऩयूाचे ऩाणी मेण्माऩलूी भय योगाची रागण नवरेल्मा पऱफागाांकरयता अन.ुक्र. (अ) प्रभाणे 
उऩाममोजना कयाली. तवेच ज्मा फागाांभध्मे आधीऩावनूच भय योगाचा प्रादबुााल अवल्माव अन ुक्र. 
(अ) ककां ला (आ) ककां ला (इ) प्रभाणे उऩाममोजना कयाली.  

अ)ऩहशरी ड्रसे्न्चांग प्रोऩीकोनाझोर २५ ईवी @ २ भभरी/ भरटय + क्रोयऩामयीपॉव २० ईवी @ २ 
भभरी/ भरटय ऩहशल्मा ड्रसे्न्चांगच्मा ३० हदलवानांतय दवुयी ड्रसे्न्चांग एस्ऩयधगरव नामजय 
एएन २७ (काभरवेना) @ ५ ग्रॎभ/झाड़ २ ककरोग्राभ ळणेखत प्रतत झाड़ द्माल.े दवुय मा 
ड्रसे्न्चांगच्मा ३० हदलवानांतय ततवयी ड्रसे्न्चांग भामक्रोयामझा [रयझोपॎ गव इयेग्मयुारीव) @ २५ 
ग्रॎभ/२ ककरोग्राभ ळणेखत प्रतत झाड़ माप्रभाणे द्माले. 

आ) प्रोवऩकोनाझोर २५ ईवी (२.० भभरी/भर) + क्रोयऩामयीपॉव २० ईवी (२.० भभरी/भर) वश 
२० हदलवाांच्मा अांतयाने तीन ड्रसे्न्चांग १० भरटय द्रालण प्रतत झाड माप्रभाणे कयाव्मात. 

इ) ऩहशरी आणण ततवयी ड्रसे्न्चांग पॉवटाइर ऐएर ८०% डब्लल्मऩूी @ ६ जी/झाड़ माची कयाली. 
दवुये आणण चौथे ड्रसे्न्चांग टेब्लमकूोनाझोर  २५.९% डब्लल्म/ूडब्लल्म ू ईवी @ ३ भभरी/झाड़  
माची कयाली. प्रत्मेक ड्रसे्न्चांग करयता १० भरटय ऩाण्माभध्मे भभश्रण फनलाल ेआणण लाऩयाले. 

११.प्रततफांधात्भक उऩाममोजना म्शणून फॎक्टेयीअर ब्लराइट फाधधत डाभऱांफ फागाांभध्मे कॉऩय शामड्रॉक्वाईड 
२.० ग्रॎभ/भर  वोफत  स्टे्रप्टोवामस्क्रन  ०.५  ग्रॎभ/भरटय ऩाण्मात  ककां ला २-ब्रोभो,२-नामट्रोप्रोऩेन, 
१-३ डामओर ०.५ ग्रॎभ/भरटय ऩाण्माभध्मे भभवऱून योगग्रस्त फागेभध्मे ७ त े १० हदलवाांच्मा 
अांतयाने पलायणी घेतल्माव योगाचा प्रादबुााल कभी शोऊ  ळकतो. 

१२.फॎक्टेयीअर ब्लराइट योगाचा प्रादबुााल नवरेल्मा पऱ फागाांना स्टे्रप्टोवामस्क्रन आणण २-ब्रोभो २-
नामट्रोप्रॉऩेन १-३ डामओर च्मा पलायणीची आलश्मकता नवत े तथावऩ, आद्राता आणण अनकूुर 
ताऩभानाभऱेु फयेच फयुळीजन्म योगाचा प्रादबुााल लाढू ळकतो, म्शणूनच प्रततफांधात्भक 
फयुळीनाळकाच्मा पलायण्मा कयणे आलश्मक आशे. माकरयता एक स्ऩळाजन्म फयुळीनाळक (जवे की 
भॎन्कोझेफ ७५% डब्लल्मऩूी २ ग्रॎभ/भर,  कॉऩयमकु्त फयुळीनाळकाची २-२.५ ग्रॎभ/भर माप्रभाणे) आणण 
एक आांतयप्रलाशी फयुळीनाळक (जवे की काफेन्डाणझभ १ ग्रॎभ/भर. डडपेनोकोनॎझोर २५% ईवी @ ०.५-
१.० भभरी/भर माप्रभाणे) ७ हदलवाच्मा अांतयाने पलायणी कयाले. मादयम्मान भॎन्कोझेफ ६३% + 
काफेंडाणझभ १२% डब्लल्मऩूी २ ग्रॎभ/भर वायख्मा भभश्र फयुळीनाळकाची पलायणी केल्माव उऩमकु्त 



ठयत;े शेक्वाकोनाझोर ४% + णझनेफ ६८% डब्लल्मऩूी २.५ ग्रॎभ/भर. ककां ला ट्रामस्क्झराझोर १८% + 
भॎन्कोझेफ ६२% डब्लल्मऩूी २.५ ग्रॎभ/भर ककां ला भेटॎरेक्झीर ८% + भॎन्कोझेफ ६४% डब्लल्मऩूी २.५ 
ग्रॎभ/भर इ. ची पलायणी ७-१० हदलवाांच्मा अांतयाने घेतल्माव उत्तभ ऩरयणाभ भभऱलता मेऊ ळकतो. 

 १३. डाभऱांफ झाडाच्मा भऱुाांलय जय वतू्रकृभीांचा रागण आढऱून आल्माव  तनभीट्व (फ्लल्मनु्वल्पोन) 
२% जीआय ४०ग्रॎभ/झाडाच्मा प्रत्मेक ड्रीऩयच्मा खारी  ५.०-१० वें.भी. खोरीलय ४० ग्रॎभ/झाड मा 
प्रभाणे वलबागनू टाकाले  ककां ला ४० ग्रॎभ  प्रतत ४ त े५ भरटय ऩाण्मात भभवऱून ऩहशल्मा भव ांचनाच्मा 
लेऱी योऩाबोलती गोराकाय ऩद्धतीने ओताले. 

१४. खोड ककडीच्मा तनमांत्रणाकरयता गणुकायी उऩाम म्शणून, क्रोयऩामयीपॉव २० ईवी ३ भभरी/भर + 
काफेंडाणझभ ५० डब्लल्मऩूी २ ग्रॎभ/भर माांचे द्रालण  प्रतत झाड ७-१० रीटय माप्रभाणे गोराकाय ऩद्धतीने 
ओताले तवेच  ७ त े१० हदलवाांच्मा अांतयाने ऩनु्शा ओताले.  

१५. खोड ककडीने केरले्मा तछद्राभध्मे डामक्रोयोव्शॉव  ७६ ईवी १० भभरी/भरटय वऩचकायी अथला 
इांजेक्ळन च्मा वाह्माने तछद्राभध्मे वोडाले आणण नांतय अळी तछदे्र ओरे धचखराने फांद कयाली. अळा 
उऩचायानांतय झाडाच्मा खोडाजलऱ राकडाचा बवुा अथला वलष्ठा आढऱून आल्माव अळा झाडाांना 
ऩयत एकदा लयीर उऩचाय ऩद्धतीचा अलरांफ कयाला. 

(फ) पुरधायणा / पऱधायणा फागेसाठी सल्रा 
१. नेपधथईर ऍवेहटक ऍभवड ४.५% एवएर ककां ला २,४-डी एधथर एस्टय ४.५ % जीआय @ ४५ 

भभरी/२०० भरटय ऩाण्मात जास्त प्रभाणात पुरणे/कळ्मा/वलकवनळीर पऱाांचा ऩलूा-ऩरयऩक्लता 
मेण्माऩावनू योखण्मावाठी पलायणी कयाली. 

२. पऱफागाांभध्मे ऩयू ऩाण्माचे प्रभाण कभी झाल्मानांतय रगेच नामट्रोजनमकु्त खताचा लाऩय @७००-
७५० ग्रॎभ/झाडावाठी कयाला. खनीज भातीभध्मे ऩोटॎभळमभ नामटे्रट (नत्र १३%), त्मानांतय अल्कधभी 
जभीनीत कॎ स्ल्ळमभ नामटे्रट (नत्र १२%) मा प्रभाणात द्माले. 

३. जय डाभऱांफ फाग पुरोया अलस्थते अवल्माव नीभ तरे ३ भभरी/री ककां ला स्स्ऩनोवॎड  ०.३ भभरी/री  
ककां ला स्स्ऩनेटोयाभ ११.7 ईवी  ०.७५ भभरी/रीटय ककां ला माांची पलायणी कयाली ककां ला पऱ धायणेच्मा 
अलस्थेत अवल्माव भवन्ट्रातनरीप्रोर १०.२६ ओडी ०.३ त े ०. ५ भभरी/अधधक  थाएभेथॉक्वभ २५ 
डब्लल्मजूी @ 0.३ ग्रॎभ/भर  ककां ला एवीटाभभवप्रड २० एवऩी  0.३ ग्रॎभ/भर  ककां ला थामोक्रोवप्रड २१. ७ 
एववी 0.३ भभरी/भर माांची पलायणी प्रदयूबालानवुाय  ७ त े१० हदलवाांच्मा अांतयाने घ्माव्मात . 

४.  फयुळीजन्म आणण कीटकाांच्मा वभस्माांवाठी आमडीआमऩीएभ लेऱाऩत्रकानवुाय ७-१० हदलवाांच्मा 
अांतयाने पलायणी  करु ळकता. (http://nrcpomegranate.icar.gov.in/files/Advisory/12.pdf) / 

एग्रोकेभभकल्वच्मा अ ॎडशॉक मादी (http: //nrcpomegranate.icar.gov.in/files/Advisory/30.pdf). 

५. वऩठ्मा ढेकूणचा प्रादबुााल हदवनू आल्माव अभरका (थाईभेथॉक्वभ १२.६% + रॎम्फडा वामरोधिन 
९.५% झेडवी) ०.७५ त े१.० भभरी/भर  ऩाणी ककां ला अवीटाभभवप्रड २० एवऩी  0.3 ग्रॎभ/भर वोफत  
कपळ ऑइर योणझन वोऩ  0.५ भभरी/भर  ऩाण्मात भभवऱून पलायणी घ्माली.  



६. फागेत पऱधायणा झारी अवल्माव अळा फागेतीर पऱाांना यव ळोऴक ऩतांगाचा प्रादबुााल शोऊ नमे 
म्शणून ऩॉरी  प्रोऩेभरन नॉन ओव्शन (ऩीऩीएनडब्लल्म)ू ककां ला ऩाांढया फटय ऩेऩयच्मा वऩळव्माने पऱे 
भर ांफाच्मा आकायाची (५० त े १०० ग्रॎभ  लजनाची) अवताना झाकाल.े फागेभध्मे फॎक्टयीर ब्लराइट 
तवेच वऩठ्मा ढेकूणची रषणे हदवल्माव फॎधग ांग कयण्माऩलूी त्माांना तनमांत्रत्रत कयण्मावाठी मोग्म 
पलायण्मा घ्माव्मात. 

 (क) बवलष्ट्मात नलीन डाळऱिंफ फाग रागलडीसाठी ळळपायस 

  नवलन रागलड कयतलेेऱी धचत्र क्र १ भध्मे दाखलल्माप्रभाणे गादीलाफ्लमालय कयाली. माकरयता २ पुट 
रुां द आणण १ पुट खोरीच ेचय खोदालेत, त ेचय रागलडीमोग्म भभश्रणाने बरून घ्मालेत त्मालय  ६.५ 
पुट रुां द आणण दीड (१.५) पुट उांचीचे दोन्शी फाजूव उताय अवणाये गादीलापे तमाय कयालेत. गादी 
लाफ्लमाच्मा दोन्शी फाजुव जभीनीलय २ पुट रुां द आणण १ पुट खोर आकायाचे उतायाच्मा वभाांतय चय 
खोदालेत जणेेकरून अततरयक्त ऩाण्मचा तनचया रलकय शोण्माव भदत शोईर तवेच भऱुाजलऱीर 
जभभनीत शला खेऱती याशण्माव भदत शोईर त्माभऱेु ऩोऴक अन्नद्रव्माचे ळोऴण लाढत े तवेच 
भातीद्लाये ऩवयणाये योग कभी शोण्माव भदत शोत.े त्माचफयोफय जभभनीच े  बौततक गणुधभाात 
रषणीम वधुायणा शोत.े मा वला वकायात्भक फाफीभऱेु उत्ऩादनाभध्मे लाढ शोण्माव भदत शोत.े 

 

 

  चित्र १: डाळऱिंफ फागेसाठी गादीलापा ऩध्दत 


