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  "पक अवTथा कृ"ष स-ला   

उWहाळी भात फुलोरा व दाणे भरणे 

अवTथा 

• उ6हाळी भात �पक दाणे भर<या=या अव>थेत अस@याने शेतात पा<याची पातळी ५ सB. मी. पयCत ठेवावी. 

आंबा फलधारणा अवTथा 

(अडंाकृती ते पKवता 

अवTथा) 

 

आECतेत होणार) घट व तापमानात होणार) वाढ यामळेु काढणी योIय फळांची काढणी ‘नूतन’ झे@या=या सहाLयाने चौदा आणे (८० ते ८५ टOके) 

पOवतेला देठासह सकाळी १० वाजेपयRत �कंवा सSंयाकाळी ४ नंतर Tवर)त करावी. यामळेु फळामधील साOयाचे �माण कमी हो<यास मदत होईल. 

आंUयाची फळे काढ@यानंतर सावल)मSये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक रा%ी=या वेळेस करावी. फळे काढणी=या �कमान ८ Wदवस अगोदर 

झाडावर कोणतीह) फवारणी कX नये. 

• आंUयावर)ल काढणी पYचात बुरशीज6य रोगापासनू आंबा फळांचे सरंZण कर<यासाठ[ काढणी नंतर लगेचच फळे ५२o सB. तापमाना=या पा<यात १० 

\म]नटे बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�व<यासाठ[ ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं क_कण कृषी �व`यापीठाने \शफारस केले@या कोरोगोटेड 

फायबर बॉOसमSये फळे प�कंग करावीत.    

• आंबा फळांचे फळमाशीपासनू संरZण कर<यासाठ[ �व`यापीठाने \शफारस केलेले “रZक फळमाशी सापळा” �ती हेOटर) ४ या �माणात बागेमSये 

झाडा=या खाल)ल बाज=ूया फां`यावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा कXन नcट करावी व बागेत >व=छता ठेवावी.  

• नवीन लागवड केले@या आंबा कलमांना पWहल) तीन वषe पाणी दे<याची fयव>था करावी तसेच जोडा=या खाल) बुSंयावर येणार) फूट वेळोवेळी 

काढून टाकावी. उ6हाgयात पWह@या वषh आठवडयातून दोन वेळा तर दसुiया वषh पंधरा Wदवसातून दोन वेळा व ]तसiया वषh मWह6यातून दोन 

वेळा �Tयेक कलमांना ३० \लटर पाणी `यावे.   

नारळ फलधारणा • बाcपीभवनामSये वाढ होत अस@याने, नारळ बागेत ५ ते ६ Wदवसां=या अतंराने पाणी दे<याची fयव>था करावी तसेच आgयामSये ओलावा 

Wटक�व<यासाठ[ नारळा=या शBडया परुाfयात आkण झावgयांचे आ=छादन करावे. 

• नवीन लागवड केले@या नारळा=या रोपांना काठ[चा आधार दयावा तसेच कडक उ6हामुळे पाने करप ूनयेत lहणनू पWहल) दोन वषe रोपांना वXन 

सावल) करावी. 

\चकू  फुलोरा व फलधारणा • बाcपीभवनामSये वाढ होत अस@याने, 'चकू बागेत ५ ते ६ Wदवसां=या अतंराने पाणी दे<याची fयव>था करावी तसेच आ=छादनाचा वापर करावा. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

फुलोरा • उ6हाळी भBडी भाजीपाला �पकावर)ल पांढiयामाशी=या ]नयं%णासाठ[ शेतामSये �पवgया रंगाची 'चकट काडe ८ �]त एकर लावावीत तसेच भBडीवर 

शBडा व फळे पोखरणाiया अळीचा �ादभुाCव Wदसनू आ@यास �कडo>त फळे नcट करावीत व ]नयं%णासाठ[ सायपरमेpीन २५ टOके �वाह) ३ \म 

.ल). �कंवा लॅlबडा सायहॅलोpीन ५ टOके �वाह) ६ \म .ल). �ती १० \लटर पा<यात \मसळून फवारणी करावी तसेच �पकास गरजेनुसार पाणी 

दे<याची fयव>था करावी. 

• बाcपीभवनामSये वाढ होत अस@याने, फळबाग रोपवाWटकेस, नवीन लागवड केले@या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास ]नय\मत पाणी दे<याची 

fयव>था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शे]या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरां=या शर)राचे तापमान सतुं\लत राह<यासाठ[ जनावरांना ताजे >व=छ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे<यात यावे तसेच उcणतेचा 

दाह कमी कर<यासाठ[ वैरणीवर १ टOके गुळपाणी आkण ०.५ टOके मीठ यांचे >वतं% Eावण कXन \शपंडावे. 

• तापमानात वाढ संभवत अस@याने उcणतेपासनू संरZण कर<यासाठ[ गोrयाचे/कुकुटपालन शेडचे छsपर गवत, भाताचा पBडा, �कंवा 

नारळा=या झावgया यांनी झाकून Tयावर अ]तउ6हा=यावेळी पाणी पडेल अशी fयव>था करावी तसेच वारा वाहत असले@या Wदशेने 

गोठया=या / शेड=या  बाजसू पा<यात \भजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उcणतेपासनू जनावरांचे सरंZण कर<याकtरता दपुार=या वेळी जनावरां=या अगंावर थडं पाणी \शपंडावे Tयामुळे शर)राचे तापमान कमी हो<यास 

मदत होईल. 

• कुकुटपालन शेड मSये पा<याची भांडी वाढवावी व �प<यासाठ[ >व=छ आkण थडं पा<याची मबुलक �माणात दे<यात यावे. तसेच खा`य सकाळी 

�कंवा सSंयाकाळ=या वेळेस दे<यात यावे. 

सदर कृ"ष स-ला प_`का डॉ. बाळासाहेब सावतं क कण कृ"ष "व$यापीठ, दापोल* येथील aामीण कृ"ष मौसम सेवा योजनेतील तc स�मतीHया �शफारशीवdन तयार कdन �साeरत करQयात आल*. 

अ\धक मा=हतीसाठf नजीकHया कृषी "व$यापीठाचे क� � Gकंवा महाराgh शासनाचे कृषी अ\धकार* यांHयाशी सपंक�  करावा 
 


