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�पक अवUथा कृ�ष स�ला 

को�वड १९ बाबत शेतकNयांनी 

Wयावयाची दMता  

 

• कोरोना �वषाणूचा संसग4 �5तब'ंधत कर7यासाठ9 शेतीतील कामे करताना =व>छता व सुर@Aतते>या खबरदार)>या 

उपाययोजनांचे पालन करावे.  

• शेतीतील सव4 कामे करताना शेतकDयांनी / शेतमजरुांनी तFडाला मा=क लावावे तसेच एकमेकांमHये ४-६ फुट अतंर राह)ल 

याची दAता Kयावी. ठरा�वक वेळाने साबणाने हात =व>छ धवुावेत.  

• जेवताना, �वMांती घेताना, शतेमाल गाडीत चढवत तसेच उतरवत असताना दोन PयQतींमHये ४-६ फूट अतंर राह)ल असे 

पहावे. शतेात काम करतांना कामगारांची जा=त गदR होणार नाह) याची काळजी Kयावी.  

• को�वड -१९ चा संसग4 आढळून आलेSया भागामHये शQयतो शतेीमHये य%ंाचा वापर केSयानतंर १ टQका सोTडयम 

हायपोQलोराईड या 5नजVतुकाचा वापर कWन य%ें 5नजVतुक कWन ठेवावी तसेच शेतमाल साठवनू ठेवाय>या गो7या व इतर 

साYहZय वापर7यापवू[ १ टQका सोTडयम हायपोQलोराईडचे \ावण वापWन  5नजVतुक कWन घेणे आव]यक आहे.  

• �पक संरAण व पोषक अ^न\Pयासंदभा4त फवारणी करताना उपकरणे हाताळणे, \ावण तयार करणे, फवारणी करणे व 

उपकरणे धवुनू ठेवणे या�वषयी परेुशी खबरदार) Kयावी.  

• शेतीसाठ9 आव]यक खरेद) आ_ण �व`a करताना शासनाने नेमून YदलेSया 5नयमांचे पालन करावे. 

उYहाळी भात  फुलोरा ते  दाणे 

भरणे अवUथा 

• उ^हाळी भात �पक दाणे भर7या>या अव=थेत असSयाने शतेात पा7याची पातळी ५ सc. मी. पय4त ठेवावी. 

आबंा 

 

फळधारणा 

अवUथा 

 

• आबंा फळांचे फळमाशी पासनू संरAण कर7यासाठ9 �वdयापीठाने eशफारस केलेले “रAक फळमाशी सापळा” �ती हेQटर) ४ 

या �माणात बागेमHये झाडा>या खाल)ल बाज>ूया फांdयावर लावावेत. फळमाशी>या सापiयात ठेवलेले रासाय5नक खाdय 

आeमष (eमथाईल यजेुनोल) ६ ते ७ आठवlयानतंर बदलावे. फळगळ झालेल) आबंा फळे गोळा कWन नmट करावी व 

बागेत =व>छता ठेवावी. 

• नवीन लागवड केलेSया आबंा कलमांना पYहल) तीन वषn पाणी दे7याची Pयव=था करावी. पYहSया वष[ आठवडयातनू दोन 

वेळा तर दसुDया वष[ पधंरा Yदवसातनू दोन वेळा व 5तसDया वष[ मYह^यातनू दोन वेळा �Zयेक कलमांना ३० eलटर पाणी 

दे7याची Pयव=था करावी. 

• आबंा नवीन लागवड करावया>या Aे%ामHये साफ सफाई कWन Kयावी.  

नारळ - • तापमानात वाढ व आ\4तेत घट संभवत असSयाने नारळ बागेस ५ ते ६ Yदवसां>या अतंराने पाणी दे7याची Pयव=था 

करावी तसेच तसेच आiयामHये ओलावा Yटक�व7यासाठ9 नारळा>या शcडया परुाPयात आ_ण झावiयांचे आ>छादन करावे. 

नवीन लागवड केलेSया नारळा>या रोपांची कडक उ^हामुळे पाने करप ूनयेत pहणनू रोपांना वWन सावल) करावी. 

\चकू फुलोरा ते 

फळधारणा 

• तापमानात वाढ व आ\4तेत घट संभवत असSयाने 'चकू बागेस ५ ते ६ Yदवसां>या अतंराने पाणी दे7याची Pयव=था करावी 

तसेच झाडा>या बुHंयाभोवती गवताचे आ>छादन करावे. 

दभुती जनावरे - • जनावरां>या शर)राचे तापमान सतंुeलत राह7यासाठ9 जनावरांना ताजे =व>छ व थडं पाणी मुबलक �माणात दे7यात यावे 

तसेच उmणतेचा दाह कमी कर7यासाठ9 वरैणीवर १ टQके गुळपाणी आ_ण ०.५ टQके मीठ यांचे =वतं% \ावण कWन 

eशपंडावे. 



• तापमानात वाढ संभवत असSयाने उmणतेपासनू संरAण कर7यासाठ9 गोqयाचे शेडचे छrपर गवत, भाताचा पcडा, �कंवा 

नारळा>या झावiया यांनी झाकून Zयावर अ5तउ^हा>यावेळी पाणी पडेल अशी Pयव=था करावी तसेच वारा वाहत असलेSया 

Yदशेने गोठया>या बाजसू पा7यात eभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    

• उmणतेपासनू जनावरांचे संरAण कर7याकsरता दपुार>या वेळी जनावरां>या अगंावर थडं पाणी eशपंडावे Zयामुळे शर)राचे 

तापमान कमी हो7यास मदत होईल. 

कुकुटपालन - • कुकुटपालन शेड मHये पा7याची भांडी वाढवावी व �प7यासाठ9 =व>छ आ_ण थडं पा7याची मुबलक �माणात दे7यात यावे. 

तसेच खाdय सकाळी �कंवा सHंयाकाळ>या वेळेस दे7यात यावे. 

• तापमानात वाढ सभंवत असSयाने उmणतेपासनू संरAण कर7यासाठ9 कुकुटपालन शेडचे छrपर गवत, भाताचा पcडा, �कंवा 

नारळा>या झावiया यांनी झाकून Zयावर अ5तउ^हा>यावेळी पाणी पडेल अशी Pयव=था करावी तसेच वारा वाहत असलेSया 

Yदशेने शडे>या बाजसू पा7यात eभजवलेले बारदान �कंवा गोणपाट बांधावे.    
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