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>दनांक ४ व ५ मे, २०१९ रोजी आकाश ढगाळ राह*ल.  

  "पक अवPथा कृ"ष स-ला   

उSहाळी भात पKवता व काढणी • भात प3व होव ूलाग5यास कापणी कर8यापुव9 ८ ते १० ;दवस शेतातील पाणी काढून टाकावेत.    

• तयार झाले5या भात �पकाची सकाळी ‘वभैव” �वCयाने जEमनीलगत कापणी कFन मळणी कFन २ ते ३ उGहे देऊन धाGय वाळवावे. 

खर*प भात  पवू�तयार*  • खर)प हंगामाIया पवूJतयार)साठL जEमनीची नांगरट कFन जमीन उGहात ताप ूMयावी. 

आंबा फलधारणा 

अवPथा 

(अडंाकृती ते 

पKवता अवPथा) 

 

• पढु)ल दोन ;दवस ढगाळ वातावरण सभंवत अस5याने आंबा फळांवर करपा रोगाचा व फळमाशीचा �ादभुाJव हो8याची श3यता आहे. करपा रोगाIया 

Pनयं%णासाठL काबQGडाझीम १२ ट3के + मॅGकोझेब ६३ ट3के  १० Tॅम. �Pत १० Eलटर पा8यातनू �Pत १० Eलटर पा8यात Eमसळून फवारणी करावी. 

फळांचे फळमाशीपासनू संरUण कर8यासाठL �वMयापीठाने Eशफारस केलेले “रUक फळमाशी सापळा” �ती हे3टर) ४ या �माणात बागेमWये झाडाIया 

खाल)ल बाजIूया फांMयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा कFन नXट करावी व बागेत YवIछता ठेवावी.  

• काढणी यो[य फळांची काढणी ‘नूतन’ झे5याIया सहा\याने चौदा आणे (८० ते ८५ ट3के) प3वतेला देठासह सकाळी १० वाजेपय`त �कंवा सWंयाकाळी 

४ नंतर aवर)त करावी. यामळेु फळामधील सा3याचे �माण कमी हो8यास मदत होईल. आंcयाची फळे काढ5यानंतर सावल)मWये ठेवावीत तसेच आंबा 

फळांची वाहतूक रा%ीIया वेळेस करावी. फळे काढणीIया �कमान ८ ;दवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी कF नये. 

• आंcयावर)ल काढणी पdचात बरुशीजGय रोगापासनू आंबा फळांचे संरUण कर8यासाठL काढणी नंतर लगेचच फळे    ५२ अ.ंसe. तापमानाIया पा8यात 

१० EमPनटे बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�व8यासाठL ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं कgकण कृषी �वMयापीठाने Eशफारस केले5या कोरोगोटेड 

फायबर बॉ3समWये फळे प�कंग करावीत.   

• आंबा �पकाची काढणी झा5यावर झाडावरची बांडगुळे व वाळले5या फांMया काढून बागेत YवIछता ठेवावी. मोठया फांMयावर)ल बांडगुळे काढले5या 

भागावर बोडh पेYट लावावी.  

Xचकू फलधारणा • 'चकू �पकामWये फुलकळी पोखरणाiया अळीचा �ादभुाJव ;दसनू ये8याची श3यता अस5याने Pनयं%णासाठL इमामे3ट)न बेGझgएट ५ ट3के एस. जी. ४.५ 

Tॅम �कंवा डे5टामेlीन २.८ ट3के �वाह) १० Eम. ल). �कंवा  लॅmबडा सायहॅलोlीन ५ ट3के �वाह) १० Eम. ल). �कंवा �ोफेनोफोस ४० ट3के �वाह) १० 

Eम. ल). �ती १० Eलटर पा8यात या पैकn कोणaयाह) एका कnटकनाशकाची फवारणी ५० ट3के फुले आ5यावर एकूण तीन फवार8या एक म;हGयाIया 

अतंराने माचJ, ए��ल व मे मWये कराoयात. तसेच �कडीIया सवQUणासाठL PनCया रंगाIया �काशसापळा बागेत बसवावा 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा>टका 

- • बाXपीभवनामWये वाढ होत अस5याने, फळबाग रोपवा;टकेस, नवीन लागवड केले5या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास PनयEमत पाणी दे8याची 

oयवYथा करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शेYया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांIया शर)राचे तापमान सतुंEलत राह8यासाठL जनावरांना ताजे YवIछ व थडं पाणी मबुलक �माणात दे8यात यावे तसेच उXणतेचा दाह कमी 

कर8यासाठL वैरणीवर १ ट3के  गुळपाणी आrण ०.५ ट3के मीठ यांचे Yवतं% sावण कFन Eशपंडावे. 

• तापमानात वाढ सभंवत अस5याने उXणतेपासनू सरंUण कर8यासाठL गोtयाचे/कुकुटपालन शेडचे छuपर गवत, भाताचा पeडा, �कंवा नारळाIया झावCया 

यांनी झाकून aयावर अPतउGहाIयावेळी पाणी पडेल अशी oयवYथा करावी तसेच वारा वाहत असले5या ;दशेने गोठयाIया / शेडIया  बाजसू पा8यात 

Eभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उXणतेपासनू जनावरांचे संरUण कर8याकvरता दपुारIया वेळी जनावरांIया अगंावर थडं पाणी Eशपंडावे aयामळेु शर)राचे तापमान कमी हो8यास मदत 

होईल. 

• कुकुटपालन शेडमWये पा8याची भांडी वाढवावी व �प8यासाठL YवIछ आrण थडं पा8याची मुबलक �माणात दे8यात यावे. तसेच खाMय सकाळी �कंवा 

सWंयाकाळIया वेळेस दे8यात यावे. 

• जनावरांना पायलाग रोगावर �Pतबधंाaमक उपाय mहणनू पश ुवMैय�कय अ'धकार) स55याने सवJ जनावरांना लसीकरण कFन wयावे.  

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*. 

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


