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"पक अवQथा कृ"ष स-ला   

भात रोप अव3था  • भात खाचरात लावणीनतंर प8ह:या ३० 8दवसापय;त शेतात पा=याची पातळी २.५ त े५ से.मी. ठेवावी जेणेकAन तण �ादभुाBव कमी 

होईल. 

वाल   फुलोरा व शCगा 

अव3था 

• वाल �पकामDये शCगा पोखरणाEया अळीचा �ादभुाBव 8दसनू ये=याची शFयता आहे. �ादभुाBव 8दसनू आ:यास Hनयं%णासाठI �कडJ3त 

शCगा काढून नLट कराNयात व  डायमेथोएट ३० टFके �वाह) २० Pम. ल). �Hत १० Pलटर पा=यात Pमसळून फवारणी करावी. 

आंबा मोहोर अव3था • पुढ)ल पाचह) 8दवस वाEयाचा वेग जा3त अस:याने नवीन लागवड केले:या कलमांना काठIचा आधार Rयावा. 

• कमी होणाEया रा%ीSया तापमानाचा आंबा मोहोर ये=यावर पTरणाम 8दसनू येत अस:याने, आंबा बागेत तापमान वाढ�व=यासाठI 

उपाययोजना कराNयात. यामDये पहाटेSया वेळेस जागोजागी वाळलेला पालापाचोळा गोळा कAन झाडाSया �व3ताराखाल) पेटवनू धूर 

करावा Wयामुळे बागेतील तापमान वाढ=यास मदत होईल �कंवा १ टFके पोटेPशयम नायXेटची फवारणी झाडाSया पानांवर बसेल 

अशार)तीने करावी.      

केळी - • पुढ)ल पाचह) 8दवस वाEयाचा वेग जा3त अस:याने फुलोEयावर)ल केळीSया झाडाला काठIचा आधार Rयावा.  

• कमी तापमानाचा �वपर)त पTरणाम केळीSया वाढ)वर 8दसून ये=याची शFयता अस:याने थंडीSया काळात बागेला पा=याचा ताण 

देऊ नये. केळी बागांना संDयाकाळी �कंवा रा%ीचे वेळेस पाणी 8द:यास ओलसर माती उLणता बराच काळ राखनू ठेवत.े 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा8टका 

फळधारणा  • पुढ)ल पाचह) 8दवस वाEयाचा वेग जा3त अस:याने भCडी, वांगी, टोमेटो, Pमरची इ. �पकांना भर दयावी आ\ण काठIचा आधार 

Rयावा. 

• कPलगंड �पकामDये मावा �कडीचा �ादभुाBव 8दसनू ये=याची शFयता आहे. �ादभुाBव 8दसनू आ:यास Hनयं%णासाठI, डायमेथोएट १० 

Pम. ल). �कंवा मलॅॅ'थऑन २० Pम. ल). �ती १० Pलटर पा=यात Pमसळून फवारणी करावी. तसेच शेतामDये �पव^या 'चकट 

कागदाSया साप^याचा वापर करावा. 

• �कमान तापमानात घट संभवत अस:याने फळबाग रोपवा8टकेस, नवीन लागवड केले:या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास 

संDयाकाळी �कंवा रा%ीचे वेळेस पाणी दे=याची Nयव3था करावी. 

दभुती जनावरे/ 

शे^या/ 

कुकुटपालन 

- • रा%ीSयावेळी �कमान तापमानात घट होत अस:याने जनावरांSया गोठयात तसेच क`बaयांSया शडे मDये गरजेनुसार �वजेचे 

ब:ब आ\ण शडेभोवती पडदे गुंडाळावे. 

• जनावरांना �प=यासाठI 3वSछ पाणी पुरवcयाची Nयव3था करावी.  

• शे^यांमDये जंताचे औषध दे=याचे रा8हले अस:यास लवकरात लवकर दे=यात यावे. WयासाठI शे̂ यांना अलबCडाझॉल ७.५ Pम. Jॅम 

�Hत �कलो वजनास या �माणात औषध Rयावे. 
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