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"पक अवPथा   कृ"ष स-ला   

भात प5वता  

 

• तयार झाले7या भात �पकाची सकाळी ‘वभैव” �व>याने ज@मनीलगत कापणी कBन लगेच मळणी कBन २ ते ३ 

उDहे देऊन धाDय वाळवावे. 

• खोड�कडीचा �ादभुाGव असले7या शतेातील भात �पकाIया काढणी नतंर धसकटे गोळा कBन नLट करावीत.  

नागल)  प5वता • तयार झाले7या नागल) �पकाची कणसे सकाळी �व>याने कापनू उDहात वाळवावीत व नतंर मळणी करावी.  

आबंा  पालवी  • आOंयाIया नवीन फुटले7या पालवीवर तडुतPुयांचा �ादभुाGव ,दसनू आ7यास Qनय%ंणासाठS डे7टामेTीन २.८ ट5के 

�वाह) ९ @म. ल). �कंवा मोनोUोटोफॉस ३६ ट5के �वाह) १५ @म. ल). �ती १० @ल. पाWयातनू कलमावर फवारावे.  

नारळ फळधारणा • तापमानात वाढ सभंवत अस7याने नारळ बागेत माडाIया बुXंयाभोवती आळे तयार कBन ५ ते ६ ,दवसांIया अतंराने पाणी 

देWयाची YयवZथा करावी तसेच आ>यामXये गवताचे १५ स\. मी. जाडीचे �कंवा का>या ]लािZटक कापडाचे आIछादन करावे. 

केळी फळधारणा • केळी बागेतील रोगट आ`ण वाळलेल) पाने Qनय@मत कापनू टाकावीत.  

• तापमानात वाढ सभंवत अस7याने केळी बागेत ७ ते ८ ,दवसांIया अतंराने पाणी देWयाची YयवZथा करावी तसेच 

आ>यामXये गवताचे १५ स\. मी. जाडीचे �कंवा का>या ]लािZटक कापडाचे आIछादन करावे. 

'चकू  - • तापमानात वाढ सभंवत अस7याने 'चकू बागेत ७ ते ८ ,दवसांIया अतंराने पाणी देWयाची YयवZथा करावी.  

मसाला �पके  - • तापमानात वाढ सभंवत अस7याने मसाला बागेत ७ ते ८ ,दवसांIया अतंराने पाणी देWयाची YयवZथा करावी. 

फुल �पके रोपवा,टका • झ\डू व अZटर फुल�पकांIया रोपवाट)केस Qनय@मत पाणी देWयाची YयवZथा करावी. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा,टका 

रोपवा,टका   • भाजीपाला रोपवाट)केतील �पकावर पाने खाणार) अळी, पांढर) माशी, तडुतडु,े मावा इ. �कडींचा �ादभुाGव ,दसनू 

आ7यास Qनय%ंणासाठS मेला'थओन २० @मल) �कंवा डाय@मथोएट १५ @मल) �Qत १० @ल. पाWयात @मसळून १० ते 

१५ ,दवसाIया अतंराने फवारणी करावी. 

• भाजीपाला तसेच फळबाग रोपवाट)केस Qनय@मत पाणी देWयाची YयवZथा करावी.  

दभुती जनावरे/ 

शे>या/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांना ,हरYया चाeयासाठS चारा चवळी, मका या �पकांची लागवड करावी.  

• जनावरांना �पWयासाठS ZवIछ पाWयाची YयवZथा करावी तसेच गोfयामXये हवा खेळती राह)ल याची काळजी 

gयावी. 

• पश ुवदैकांIया मागGदशGनाखाल) पhयांना रानीखेत �Qतबधंक लसीकरण कBन gयावे.  

सदर कृ"ष स-ला पSTका डॉ. बाळासाहेब सावतं 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. 

 


