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>दनांक १ त े५ जून, २०१९ पयEत आकाश ढगाळ राह*ल.  

  "पक अवPथा कृ"ष स-ला   

उSहाळी भात पKवता  • तयार झाले6या भात �पकाची सकाळी ‘वभैव” �व<याने ज>मनीलगत कापणी क@न मळणी क@न २ ते ३ उAहे देऊन धाAय वाळवावे. 

खर*प भात  रोपवाट*का 

पवू�तयार*  

• भात रोपवाट)केसाठF जमीन नांग@न ढेकळे फोडावीत आHण �ती गुंठा Iे%ास १०० �कलो शेणखत ज>मनीत >मसळावे. ज>मनीचा उतार लIात घेऊन, उंच LनचMयाNया 

जागी तळाशी १२० सO.मी. व पPृठभागी ९० सO.मी. Qंद)चे, ८ ते १० सO. मी. उंचीचे उतारानुसार योRय Sया लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. 

• खर)प हंगामासाठF लागणाMया $बयाणांची तसेच रासायLनक आHण सOUVय खताची साठवण करावी. 

नागल* रोपवाट*का 

पवू�तयार* 

• नागल) रोपवाट)केसाठF नांगरणी क@न �ती �ती गुंठा Iे%ास २५० �कलो कुजलेले शेणखत ज>मनीत >मसळावे. ज>मनीचा उतार लIात घेऊन, उंच LनचMयाNया जागी 

तळाशी १२० सO.मी. व पPृठभागी ९० सO.मी. Qंद)चे, ८ ते १० सO. मी. उंचीचे उतारानुसार योRय Sया लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. 

चारा"पके पवू�तयार* • चाराचवळी व मका �पकाNया पेरणीसाठF ज>मनीची नांगरट व कुळवणी क@न जमीन मऊ व भसुभशुीत करावी आHण हेWटर) ५ ते १० टन शेणखत �कंवा कंपोXट 

ज>मनीत >मसळावे. 

आंबा फळधारणा 

अवPथा 

 

• काढणी योRय फळांची काढणी ‘नूतन’ झे6याNया सहाYयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टWके) पWवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपय]त �कंवा सं̂ याकाळी ४ नंतर Sवर)त 

करावी. यामळेु फळामधील साWयाचे �माण कमी हो_यास मदत होईल. आं`याची फळे काढ6यानंतर सावल)म^ये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ीNया वेळेस 

करावी. फळे काढणीNया �कमान ८ Uदवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी क@ नये. 

• आं`यावर)ल काढणी पaचात बरुशीजAय रोगापासनू आंबा फळांचे संरIण कर_यासाठF काढणी नंतर लगेचच फळे ५२ अ.ंसO. तापमानाNया पा_यात १० >मLनटे बडुवनू 

काढावीत व नंतर फळे �पक�व_यासाठF ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं कcकण कृषी �वdयापीठाने >शफारस केले6या कोरोगोटेड फायबर बॉWसम^ये फळे प�कंग 

करावीत. 

• फळांचे फळमाशीपासनू सरंIण कर_यासाठF �वdयापीठाने >शफारस केलेले “रIक फळमाशी सापळा” �ती हेWटर) ४ या �माणात बागेम^ये झाडाNया खाल)ल बाजNूया 

फांdयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा क@न नPट करावी व बागेत XवNछता ठेवावी.    

• बाPपीभवनाम^ये वाढ होत अस6याने, नवीन लागवड केले6या आंबा बागेत ४ ते ५ UदवसांNया अतंराने पाणी दे_याची gयवXथा करावी. 

नारळ - • नवीन लागवड केले6या नारळ बागेम^ये पावसा<यात लहान रोपांना कcब कुजणे या बरुशीजAयरोगाचा �ादभुाiव हो_याची शWयता असत.े या रोगावर �LतबधंाSमक 

उपाय jहणनू १ टWका बोडk>मlणाची फवारणी झाडाNया कcबानजीकNया गाmयावर पावसा<यापवूn करावी.   

• बाPपीभवनाम^ये वाढ होत अस6याने, नारळ बागेत ५ ते ६ UदवसांNया अतंराने पाणी दे_याची gयवXथा करावी. 

Yचकू  - • 'चकू फळांची पावसा<यात बरुशीजAय रोगामळेु होणार) फळगळ Lनय%ंणासाठF सकुले6या व रोगट फांdया कापनू Sयाजागी १ टWका बोडkपेXट लावावी व पावसा<याNया 

अगोदर १ टWका बोडk>मlणाची फवारणी करावी. पढु)ल दोन फवार_या १५ ते २० UदवसांNया अतंराने कराgयात.   

• बाPपीभवनाम^ये वाढ होत अस6याने, नवीन लागवड केले6या 'चकू बागेत ४ ते ५ UदवसांNया अतंराने पाणी दे_याची gयवXथा करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

रोपवाट*का  • खर)प हंगामासाठF वांगी, >मरची आHण टोमेटो भाजीपाला �पकाची रोपे तयार कर_याकoरता ३ मी. लांब X १ मी. Qंद X १५ से.मी. उंचीNया गाद)वाqयावर �ती चौरस 

मीटर Iे%ास ५ �कलो शेणखत, ३५ rॅम युoरया, १०० rॅम >सगंल सपुर फॉXफेट व २५ rॅम jयुरेट ओफ पोटेश >मसळून पा_याची उपल`धता अस6यास भाजीपाला 

$बयाणांची पेरणी करावी. पेरणीपूवn $बया_यास ३ rॅम �ती �कलो �माणे थायरम बरुशीनाशक चोळावे.तसेच रोपांचे मर रोगापासनू सरंIण कर_यासाठF पेरणीपूवn ३ ते 

४ Uदवस वाqयावर १ टWका बोडk>मlणाची >भजवण करावी. Qजवा चांगला हो_यासाठF वाफे भाताNया पOढयाने आNछादावेत. उगवण होईपय]त वाqयांना Lनय>मत पाणी 

dयावे.   

• बाPपीभवनाम^ये वाढ होत अस6याने, फळबाग रोपवाट)केस Lनय>मत पाणी दे_याची gयवXथा करावी तसेच गरजेनुसार रोपांसाठF सावल) करावी.. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेZया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांNया शर)राचे तापमान सतुं>लत राह_यासाठF जनावरांना ताजे XवNछ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे_यात यावे तसेच उPणतेचा दाह कमी कर_यासाठF 

वरैणीवर १ टWके गुळपाणी आHण ०.५ टWके मीठ यांचे Xवतं% Vावण क@न >शपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत अस6याने उPणतेपासनू सरंIण कर_यासाठF गोuयाचे/कुकुटपालन शेडचे छwपर गवत, भाताचा पOडा, �कंवा नारळाNया झाव<या यांनी झाकून 

Sयावर अLतउAहाNयावेळी पाणी पडेल अशी gयवXथा करावी तसेच वारा वाहत असले6या Uदशेने गोठयाNया / शेडNया  बाजसू पा_यात >भजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट 

बांधावे.    

सदर कृ"ष स-ला प[\का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील ]ामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील त_ स�मतीHया �शफारशीव`न तयार क`न �साaरत करbयात आल*. 

अYधक मा>हतीसाठc नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराde शासनाचे कृषी अYधकार* यांHयाशी सपंक�  करावा 
 


