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  "पक अवPथा कृ"ष स-ला   

खर*प भात  रोपवाट*का  • पुढ)ल पाचह) 6दवस पाऊसाची शKयता नस-याने 7या 6ठकाणी पाTयाची उपलVधता असेल अशाच 6ठकाणी भात �पकाची पेरणी करावी. 

• गाद)वा=यावर �ती आर श%ेास १ �क.>ॅ. यु@रया व ३ �क.>ॅ. Aसगंल सुपर फॉCफेट Aमसळाव.े 

• जाड दाGयाHया जातीसाठI हेJटर) ५० ते ६० �क.>ॅ., बार)क दाGयाHया जातीसाठI हेJटर) ३५ ते ४० �क.>ॅ.आLण संकर)त जातीसाठI २० �क.>ॅ.  $बयाणे 

वापराव.े पेरणीपूवM $बयाGयास २.५ >ॅम �ती �कलो �माणे थायरम बुरशीनाशक चोळाव.े 

• रोपवाट)केतील तणांHया बंदोबCतासाठI पेरणीनंतर वाफे ओले होताच ऑJसीडायरजील (६ ई. सी.) �ती Aलटर पाGयात ३ Aम. ल). या�माणे �ती आर 

श%ेावर ५ Aलटर या �माणात एकसारखे फवाराव.े 

नागल* रोपवाट*का 

पवू�तयार* 

• नागल) रोपवाट)केसाठI नांगरणी कTन �ती �ती गंुठा Uे%ास २५० �क.>ॅ.  कुजलेले शेणखत जAमनीत Aमसळावे. जAमनीचा उतार लUात घेऊन, उंच 

XनचYयाHया जागी तळाशी १२० सZ.मी. व प[ृठभागी ९० सZ.मी. \ंद)चे, ८ ते १० सZ. मी. उंचीचे उतारानुसार यो]य ^या लांबीचे गाद)वाफे तयार करावेत. 

चारा"पके पवू�तयार* • चाराचवळी व मका �पकाHया पेरणीसाठI जAमनीची नांगरट व कुळवणी कTन जमीन मऊ व भुसभुशीत करावी आLण हेJटर) ५ ते १० टन शणेखत �कंवा 

कंपोCट जAमनीत Aमसळाव.े 

आंबा फळपKवता • काढणी यो]य फळांची काढणी ‘नूतन’ झaेयाHया सहाbयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टJके) पJवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयdत �कंवा संeयाकाळी ४ 

नंतर ^वर)त करावी. यामुळे फळामधील साJयाचे �माण कमी होGयास मदत होईल. आंfयाची फळे काढaयानंतर सावल)मeये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची 

वाहतूक रा%ीHया वेळेस करावी. फळे काढणीHया �कमान ८ 6दवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी कT नये. 

• आंfयावर)ल काढणी पgचात बुरशीजhय रोगापासून आंबा फळांचे संरUण करGयासाठI काढणी नंतर लगेचच फळे ५२ अं.सZ. तापमानाHया पाGयात १० 

AमXनटे बडुवून काढावीत व नंतर फळे �पक�वGयासाठI ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कiकण कृषी �वjयापीठाने Aशफारस केलेaया कोरोगोटेड फायबर 

बॉJसमeये फळे प�कंग करावीत. 

• फळांचे फळमाशीपासून संरUण करGयासाठI �वjयापीठाने Aशफारस केलेले “रUक फळमाशी सापळा” �ती हेJटर) ४ या �माणात बागेमeये झाडाHया 

खाल)ल बाजूHया फांjयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा कTन न[ट करावी व बागेत CवHछता ठेवावी.    

नारळ - • नवीन लागवड केलेaया नारळ बागेमeये पावसाnयात लहान रोपांना कiब कुजणे या बुरशीजhयरोगाचा �ादभुाoव होGयाची शJयता असत.े या रोगावर 

�Xतबंधा^मक उपाय pहणून १ टJका बोडqAमrणाची फवारणी झाडाHया कiबानजीकHया गाsयावर पावसाnयापूवM करावी.   

• नारळाची पावसाnयात बुरशीजhय रोगामुळे होणाYया फळगळीHया Xनयं%णासाठI पावसाnयाHया अगोदर १ टJका बोडqAमrणाची फवारणी करावी व 

^यानंतरची फवारणी एका म6हhयाHया अंतराने पाऊस नसताना करावी.  

Zचकू  - • 'चकू फळांची पावसाnयात बुरशीजhय रोगामुळे होणाYया फळगळीHया Xनयं%णासाठI सुकलेaया व रोगट फांjया कापून ^याजागी १ टJका बोडqपेCट लावावी 

व पावसाnयाHया अगोदर १ टJका बोडqAमrणाची फवारणी करावी. पुढ)ल दोन फवारGया १५ ते २० 6दवसांHया अंतराने कराuयात.   

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवाट*का  

रोपवाट*का  • खर)प हंगामासाठI वांगी, Aमरची आLण टोमेटो भाजीपाला �पकाची रोपे तयार करGयाक@रता ३ मी. लांब X १ मी. \ंद X १५ से.मी. उंचीHया गाद)वा=यावर 

�ती चौरस मीटर Uे%ास ५ �क.>ॅ. शणेखत, ३५ >ॅम यु@रया, १०० >ॅम Aसगंल सुपर फॉCफेट व २५ >ॅम pयुरेट ओफ पोटेश Aमसळून पाTयाची उपलVधता 

अस-यास भाजीपाला $बयाणांची पेरणी करावी. पेरणीपूवM $बयाGयास ३ >ॅम �ती �कलो �माणे थायरम बुरशीनाशक चोळाव.ेतसेच रोपांचे मर रोगापासून 

संरUण करGयासाठI पेरणीपूवM ३ ते ४ 6दवस वा=यावर १ टJका बोडqAमrणाची Aभजवण करावी. \जवा चांगला होGयासाठI वाफे भाताHया पZढयाने 

आHछादावेत. उगवण होईपयdत वा=यांना XनयAमत पाणी jयाव.े   

• फळबाग रोपवाट)केस XनयAमत पाणी देGयाची uयवCथा करावी. 

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 करTयात आल*. 

अZधक मा>हतीसाठb नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराcd शासनाचे कृषी अZधकार* यांHयाशी सपंक�  करावा 
 


