कृषी विज्ञान केंद्र ,घातखेड ता.जि.अमरािती
कोरोनाच्या पाश्िभूमीिर आपत्कालीन कृषी संदेश

सध्याचा परिस्थितीत कोिोनाचा प्रसाि िोखण्यासाठी शेतकिी बंधूनी खालील गोष्टीचा अवलंब किावा तसेच

आपणाकडील फळपपके,भाजीपालापपकाचे ननयोजन खालील प्रमाणे किावे असे उद्यानपवद्या पवभाग ,कृषी पवज्ञान केंद्र
,घातखेड ता.स्ज.अमिावती यांच्या माफफत कळपवण्यात येत आहे

१)कोिोनापासून बचाव किण्यासाठी शेतकाम कित असताना एकमेकापासून ६ फुटाचे अंति ठे वावे
२)नाका

तोंडाला माथकचा वापि किावा

३)शेतमाल काढणीचे काम कित असताना चाि ते पाच फुटाचा पट्टा वाटून द्यावा
४) आपसात गर्दी करू नये

५) वेळोवेळी साबणाने हात धुवा ककवा सननटायझि चा वापि किावा

६) कुठलाही आजाि झाल्यास त्विीत शासकीय डॉक्टिांकडून तपासणी करून घ्यावी
७) स्जल्हा प्रशासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुचनांचे तंतोतंत पालन किावे
संत्रािर्गीय फळे :

१)ज्या शेतकिी बंधच
ू े

संत्रा वगीय झाडांमध्ये मग
ृ बहाि घ्यावयाचे ठिले असेल त्यांनी आपल्या जममनीच्या

मगर्दिु ाप्रमाणे झाडे ताणावि

सोडलेली असेलच ,झाडाविील सुकलेली सल काढून त्यावि (अंबबया ची फळे

नसल्यास)६०० ममलीग्राम मोिचूर्द + ६०० ग्राम चुना १०० लीटि पाण्यात घेऊन बोडो द्रावणाची फवािणी घ्यावी तसेच
बागेतील मर्द
ृ ा तपासणी करूनच पुढील खत व्यवथिापन ठिवावे

२)शेतातील गवत,काडीकचिा जाळून न टाकता त्याचा वापि करून झाडाचा वाफ्यात ४ ते ५ से.मी. चे सभोवताल
आच्यार्दन किावे

३) फळझाडे लहान असतील ति त्यावि सावली किावी आणण ननयममत पाणी र्दे ण्याची व्यवथिा
४)अंबबया बाहािातील फळानकरिता ज्या बधुनी अजून पयंत उवफरित नत्राची मात्र ्िा
त्वरित पाणी र्दे ण्याची
५)अंबबया बहािात

व्यवथिा

फळगळ

किावी

दर्दली नसल्यास त्यांनी ती र्दे ऊन

किावी

िांबबपवण्यासाठी स्जब्रेमलक अमसड १.५ग्राम +१ ककलो युरिया १०० मलटि पाण्यात

फवािणी घ्यावी .आवश्यकता भासल्यास ३० दर्दवसांनी र्दस
ु िी फवािणी २-४-डी १.५ग्राम +१ ककलो यरु िया १०० मलटि
पाण्यात ममसळून फवािणी घ्यावी

६) पाण्याचा पाळ्या हया जममनीच्या मगर्दिु ाप्रमाणे सािख्या कालावधीने द्यावीत

७) संत्रा बागेत कोळीचा प्रार्दभ
ु ाफव दर्दसत असल्यास डायकोफॉल(१.५ ममली प्रती मलटि पाणी) य र्दिाने फवािावे

८) हथत बहािाची लीबुची फळें पोपटी िं गाची होताच सकाळी ककवा सायंकाळी पवक्री करिता झाडावरून काढावी
भािीपाला वपक ननयोिन :

१)सततच्या वाढत्या तापमानामुळे सवफ भाजीपाला पपकात पाण्याचे योग्य ननयोजन किावे

२)कांर्दा काढणी करिता आला असल्यास काढणी करून शेतात ३ ते ४ दर्दवस सुकवावा त्यानंति पात कापून ३
आठवडे सावलीत सुकवावा तर्दनंति प्रतवािी करून साठवणूक किावी
फुलझाडे ननयोिन:

झेंडू व ग्यालिडीया पपकाची बबयाणे मे मदहन्यात गार्दी वाफ्यावि िोपे तयाि किण्यासाठी पेिावी म्हं णजे
जुन-जुलै मदहन्यात िोपाची लागवड किता येईल

जेणेकरून

डॉ. अतुल प्र फुसे विषय विशेषज्ञ ,उद्यानविद्या विभार्ग
कृषी पवज्ञान केंद्र ,घातखेड ता.स्ज.अमिावती

