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  "पक अवPथा कृ"ष स-ला   

उSहाळी भात पKवता व 

काढणी 

• भात प2व होव ूलाग4यास कापणी कर7यापुव8 ८ ते १० :दवस शेतातील पाणी काढून टाकावेत.    

• तयार झाले4या भात �पकाची सकाळी ‘वभैव” �वCयाने जEमनीलगत कापणी कFन मळणी कFन २ ते ३ उGहे देऊन धाGय वाळवावे. 

आंबा फलधारणा 

अवPथा 

(अडंाकृती ते 

पKवता 

अवPथा) 

 

• पढु)ल पाचह) :दवस ढगाळ वातावरण सभंवत अस4याने आंबा फळांवर करपा रोगाचा व फळमाशीचा �ादभुाKव हो7याची श2यता आहे. करपा रोगाLया 

Mनयं%णासाठO काबPGडाझीम १२ ट2के + मॅGकोझेब ६३ ट2के  १० Sॅम. �Mत १० Eलटर पा7यातनू �Mत १० Eलटर पा7यात Eमसळून फवारणी करावी. फळांचे 

फळमाशीपासनू सरंTण कर7यासाठO �वUयापीठाने Eशफारस केलेले “रTक फळमाशी सापळा” �ती हे2टर) ४ या �माणात बागेमWये झाडाLया खाल)ल बाजLूया 

फांUयावर लावावेत. फळगळ झालेल) आंबा फळे गोळा कFन नXट करावी व बागेत YवLछता ठेवावी.  

• काढणी यो[य फळांची काढणी ‘नूतन’ झे4याLया सहा\याने चौदा आणे (८० ते ८५ ट2के) प2वतेला देठासह सकाळी १० वाजेपय`त �कंवा सWंयाकाळी ४ नंतर 

aवर)त करावी. यामुळे फळामधील सा2याचे �माण कमी हो7यास मदत होईल. आंcयाची फळे काढ4यानंतर सावल)मWये ठेवावीत तसेच आंबा फळांची वाहतूक 

रा%ीLया वेळेस करावी. फळे काढणीLया �कमान ८ :दवस अगोदर झाडावर कोणतीह) फवारणी कF नये. 

• आंcयावर)ल काढणी पdचात बरुशीजGय रोगापासनू आंबा फळांचे सरंTण कर7यासाठO काढणी नंतर लगेचच फळे    ५२ अ.ंसe. तापमानाLया पा7यात १० EमMनटे 

बडुवनू काढावीत व नंतर फळे �पक�व7यासाठO ठेवावीत. डॉ. बाळासाहेब सावतं कgकण कृषी �वUयापीठाने Eशफारस केले4या कोरोगोटेड फायबर बॉ2समWये फळे 

प�कंग करावीत.   

नारळ - • नारळावर)ल सghया भु[ंयाLया Mनयं%णासाठO श2य असतील तेवढया अCया कोयतीLया सहा\याने काढून टाकाiयात तसेच खोडावर १ मीटर उंचीवर 'गरमीटाLया 

सहा\याने १५ ते २० से.मी. खोल Mतरपे भोक पाडून aयामWये २० Eम.ल). ३६ ट2के मोनोjोटोफॉस �वाह) कkटकनाशक नरसाCयाLया सहा\याने ओतावे आmण 

भोक EसमeटLया सहा\याने बदं करावे.    

केळी  फलधारणा • केळी बागेत �पकाLया गरजेनुसार पाणी दे7याची iयवYथा करावी तसेच आLछादनाचा वापर करावा. 

• फुलोoयावर आले4या केळीLया झाडाला काठOचा आधार Uयावा तसेच �खर सयूK�करणाने घडाचे भाजनू नुकसान होव ू नये qहणनू केळीLया पानाने �कंवा 

गोणपाठाने घड झाकून rयावा.  

• खोडाLया भोवती असलेल) रोग�वर:हत वाळलेल) / �पवळी पडलेल) पाने काप ूनयेत aयामळेु खोडाचे उXण वाoयापासनू सरंTण हो7यास मदत होईल. 

भाजीपाला/ 

फळबाग 

रोपवा=टका 

- • उGहाळी भeडी भाजीपाला �पकावर शeडा व फळे पोखरणाoया अळीचा �ादभुाKव :दसनू आ4यास �कडSYत फळे नXट करावीत व Mनयं%णासाठO सायपरमेtीन २५ 

ट2के �वाह) ३ Eम .ल). �कंवा लॅqबडा सायहॅलोtीन ५ ट2के �वाह) ६ Eम .ल). �ती १० Eलटर पा7यात Eमसळून फवारणी करावी तसेच �पकास गरजेनुसार 

पाणी दे7याची iयवYथा करावी. 

• बाXपीभवनामWये वाढ होत अस4याने, फळबाग रोपवा:टकेस, नवीन लागवड केले4या फळबागा तसेच भाजीपाला �पकास MनयEमत पाणी दे7याची iयवYथा 

करावी. 

दभुती 

जनावरे/ 

शेWया/ 

कुकुटपालन 

- • जनावरांLया शर)राचे तापमान सतंुEलत राह7यासाठO जनावरांना ताजे YवLछ व थडं पाणी मबुलक �माणात दे7यात यावे तसेच उXणतेचा दाह कमी 

कर7यासाठO वैरणीवर १ ट2के  गुळपाणी आmण ०.५ ट2के मीठ यांचे Yवतं% uावण कFन Eशपंडावे. 

• उXणतेपासनू जनावरांचे सरंTण कर7यासाठO गोvयाचे/कुकुटपालन शेडचे छwपर गवत, भाताचा पeडा, �कंवा नारळाLया झावCया यांनी झाकून aयावर 

अMतउGहाLयावेळी पाणी पडेल अशी iयवYथा करावी तसेच वारा वाहत असले4या :दशेने गोठयाLया / शेडLया  बाजूस पा7यात Eभजवलेले बारदान �कंवा 

गोणपाट बांधावे.    

• दपुारLया वेळी जनावरांLया अगंावर थडं पाणी Eशपंडावे aयामळेु शर)राचे तापमान कमी हो7यास मदत होईल..जनावरांना उGहाLया वेळेत चरावयास सोडू नये 

तसेच जनावरांना सावल)त बांधावे. 

• कुकुटपालन शेडमWये पा7याची भांडी वाढवावी व �प7यासाठO YवLछ आmण थडं पा7याची मबुलक �माणात दे7यात यावे. तसेच खाUय सकाळी �कंवा 

सWंयाकाळLया वेळेस दे7यात यावे. 
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