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"पक अवQथा कृ"ष स-ला   

उ6हाळी भात  वाढ)ची 

अव<था  

• उ6हाळी भात �पकातील तणाचे @यव<थापन करावे तसेच �पकास न%ाचा दसुरा हAता फुटवे येCयाDया वेळी (पनुलाFगवडीनंतर ३० ते ४० Gदवसांनी) 

हेIटर) ४० �क.Jॅ. न% (८७ �क.Jॅ. युLरया �ती हे.) देCयात यावा. भात खाचरात पाCयाची पातळी ५ ते १० सM. मी. ठेवावी. 

वाल  काढणी 

अव<था 

• वाल �पकामOये जसजशा शMगा वाळतील तसतशी शMगांची काढणी कQन ४ ते ५ Gदवस शMगा उ6हात वाळवा@यात व मळणी करावी �कंवा शMगा झाडावर 

वाळSयानंतर �पकाची कापणी कQन झाडे खTयावर ३ ते ४ Gदवस उ6हात वाळवावीत व नंतर मळणी करावी. साठववणूकUमOये भंुVयाचा उपWव 

टाळCयासाठX वालाचे दाणे मातीDया खळीचा थर देऊन चांगले वाळवाव.े 

आंबा फलधारणा 

अव<था 

• आंबा �पकामOये काह) Gठकाणी थंडी वाढSयास पु6हा पु6हा मोहोर येणे आ[ण जु6या मोहोराला धरलेSया कैर)Dया दांडीDया बुंOयातून मोहोर येCयाची 

शIयता असते \यामुळे जु6या मोहोराला धरलेSया फळांची फळगळ होCयाची शIयता आहे. Gह सम<या हापूस आंबा जातीत जा<त �माणात Gदसून 

येत.े Gह सम<या टाळCयासाठX �व]यापीठाDया  ^शफारशीनुसार िज`े^लक आaल ५० दशलb भाग (PPM) (१ Jॅम २० ^लटर पाCयात ^मसळून) 

फवारणी �थम पूणF मोहोर उमलेला असताना व नंतर पु6हा वाटाणा आकाराची फळे झाSयावर संपूणF झाडावर करावी.  

• तापमानातील होणाeया बदलामुळे आंfयाची फळगळ होCयाची शIयता आहे. फळगळ कमी करCयासाठX फळधारणा झाSयावर पाCयाDया उपलfधतेनुसार 

आंfयाDया झाडास १५० ते २०० ^लटर पाCयाDया ३ ते ४ पाTया १५ GदवसांDया अंतराने दया@यात आ[ण झाडाDया बुंOयाभोवती आDछादनाचा वापर 

करावा. 

• आंfयाचे उ\प6न वाढ�वCयासाठX व फळांची �त सुधारCयासाठX फळे वाटाणा, गोट) व सुपार) एवढ) असताना १ टIके पोटॅ^शयम नायiेटची फवारणी 

करावी.  

काजू  फलधारणा 

व काढणी  

• काजू �पकामOये काह) Gठकाणी काढणी योVय बी तयार झालेल) आहेत. तयार झालेSया $बया बjडापासून वेगTया कQन $बया उ6हामOये ७ ते ८ Gदवस 

वाळवा@यात. तसेच �व]यापीठाने ^शफारस केSया�माणे काजू बjडापासून �व�वध Gटकावू पदाथF तयार करावेत.  

नारळ - • तापमानात वाढ संभवत असSयाने, नारळ बागेत ८ ते १० GदवसांDया अंतराने पाणी देCयाची @यव<था करावी तसेच आTयामOये ओलावा 

Gटक�वCयासाठX नारळाDया शMडया पुरा@यात आ[ण झावTयांचे आDछादन कराव.े 

मसाले �पके  काढणी  • लवंग �पकामOये कTयांचा घुमट पूणF वाढSयानंतर �फकट नारंगी छटा �ाAत झालेSया कTयांची काढणी करावी v उ6हामOये ५ ते ७ Gदवस वाळवा@यात. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाGटका 

काढणी 

अव<था 

• वेलवगoय भाजीपाला �पकावर फळमाशीचा �ादभुाFव होCयाची शIयता असSयाने माशीDया pनयं%णासाठX शतेात “रbक” सापळा �pत हेIटर) ४ नग या 

�माणात लावावेत.  

• वांगी �पकाची काढणी फळे चमकदार व कोवळी असताना करावी. ^मरची �पकामOये तयार Gहर@या ^मरचीची काढणी करावी. 

• कोबीचा गsडा पूणF तयार झाSयावर  बोटाने दाबSयावर दबत नसेल अशा वेळी कोबीची काढणी करावी. 

• फळबाग रोपवाGटकेस, नवीन लागवड केलेSया फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास पाणी देCयाची @यव<था करावी. 

• काजू �पकाची मदृकाtठ पuतीने कलमे करCयासाठX खंुट aहणून वापरCयात येणाeया रोपांसाठX काजू $बयांची �पशवी मOये vजवणी करावी.  

दभुती 

जनावरे/ 

शTेया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना �पCयासाठX <वDछ पाणी पुरवwयाची @यव<था करावी.  

• GदवसाDया कमाल तापमानात वाढ संभवत असSयाने कjबsयांचे व जनावरांचे उtणतेपासून संरbण कराव.े   

• रानीखेत (मानमोडी) आजारापासून पxयांचे संरbण करCयासाठX उ6हाळाDया सुvवातीलाच पशु वैदकांDया मागFदशFनाखाल) पxयांना रानीखेत 

(मानमोडी) �pतबंधक लसीकरण कQन yयाव.े 

सदर कृ"ष स-ला पSTका डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील Uामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तW स�मतीIया �शफारशीवYन तयार कYन �साZरत 

कर[यात आल*. 

अ\धक मा=हतीसाठ] नजीकIया कृषी "व$यापीठाचे क� � Hकंवा महारा^_ शासनाचे कृषी अ\धकार* यांIयाशी संपक�  करावा 

 


