भशात्भा पसरे कृ ऴी वलद्याऩीठ याशसयी
करोनाचे पार्श्वभुमीवर आपत्कालीन पररस्थितीत ळेतीचे स्नयोजन
गशू
१) उशळया गव्शाची ऩेयणी केरी अवेर ल गशू ऩीक ळेतात वध्मा उबे अवेर तय कंफाईन शायलेस्टयच्मा
वशाय्माने काढणी करून घ्माली.

२) कंफाईन शायलेस्टयची उऩरब्धता नवल्माव भंजसयांभध्मे मोग्म ते अंतय ठे लून ळक्म शततक्मा कभी
भजसयांच्मा वशाय्माने गव्शाची काऩणी ल भऱणी करून घ्माली.

३) कृ वऴ उतऩन्न फाजाय वशभशत फंद अवल्माव गव्शाची मोग्म ऩद्धतीने लाऱलणी करून वेल्पॉव
लाऩरुन गोदाभात वाठलणूक कयाली

४) काढणी ऩश्चात गव्शाचे काड न जाऱता, जशभनीची नांगयणी करून ळेत ऩसढीर शं गाभावाठी तमाय
ठे लाले.

ऊव
1) वसरु उवाची रागण झारेल्मा षेत्रात वऩक ४ भहशन्माचे शोईऩमंत खसयऩणी ल कोऱऩणी करून तण
वलयशीत ठे लाले.

उन्शाऱा चारू झाल्माने उवारा मोग्म लेऱेच्मा अंतयाने ऩाण्माच्मा ऩाळ्मा द्याव्मात

. ऊव वऩकाव

ऩाणी दे ण्मावाठी हठफक शवंचनाचा लाऩय कयाला. ऩाणी कभी अवल्माव वयी लयं फा ऩद्धती भध्मे एक
आड एक वयीव ऩाणी द्याले.
2) वसरु शं गाभी रागलड केरेल्मा उव वऩकाच्मा रागणीव ६ ते ८ आठलडे झारे अवल्माव नत्र खताचा
दव
स या शप्ता १०० हकरो नत्र )मसरयमा २१७ हकरो( प्रती शे क्टयी मा प्रभाणात द्याला.

उन्शाऱी बसईभूग
1) उन्शाऱी बसईभूगाच्मा आ.मा जशभनीत जाण्माव वसरुलात झाल्मालय आंतयभळागत करु नमे2) उन्शाऱी बसईभूगाच्मा आ

मा जशभनीत-जाण्माच्मा लेऱी ते ळेंगा ऩोवण्मा च्मा कारालधीत वऩकाव

ऩाण्माचा ताण ऩडणाय नाशी माची दषता घ्माली.

3) बसईभसगाव ळक्म अवल्माव षस्प्रंकरय ऩद्धतीने ऩाणी द्याले.
4) उशळया बसईभूग ऩेयणी झारी अवल्माव झाडांना भाती रालाली.

5) बसईभूग वऩकालय हटक्का योग मेऊ नमे म्शणून काफेन्डाषझभ 4 शभरी प्रती शरटय ऩाण्मात शभवऱू न
पलायणी कयाली.
6) ऩाने खाणाऱ्मा अऱीच्मा शनमंत्रणावाठी क्रोयऩामयीपॉव २० शभरी १० शरटय ऩाण्मात शभवऱू न

पलायणी कयाली.हटक्का योग शनमंत्रणावाठी भॅंकोझेफ २ ग्रॅभ प्रशतशरटय १ ग्रॅभ हकंला काफेन्डाषझभ ५.

.ऩाण्मातून पलायाले.

7) ळेंगा तमाय शोत अवताना जास्तीत जास्त ळेंगा तमाय शोण्मावाठी ७० ग्रॅभ

भल्टीभामक्रोन्मसट्रीएंट/१५ शरटय ऩाण्मात शभवऱू न पलायणी कयाली.

००:५२:३४ , ५० ग्रॅभ

बाजीऩारा
1) वततच्मा लाढत्मा ताऩभानाभसऱे वलव बाजीऩारा वऩकात ऩाण्माचे मोग्म शनमोजन कयाले.
2) कांदा काढणी वाठी आरा अवल्माव काढणी करून ळेतात

3 ते 4 हदलव वसकलाला नंतय ऩात

काऩून 3 आठलडे वालरीत वसकलाला तदनंतय प्रतलायी करून वाठलणूक कयाली.

3) रवूण काढणी झाल्मानंतय ऩातीचा यं ग ऩयतल्मानंतय जसड्मा फांधून शलेळीय ठे लाला.
4) गलाय वऩकाची तोडणी लेऱोलेऱी कयाली.
5) बेंडी वऩकालयीर यव ळोऴण कयणाऱ्मा हकडींचा प्रादब
स ावल आढऱू न आल्माव डामशभथोएट 30 ई.वी.,
15 शभरी प्रशत 10 शरटय ऩाण्मातून पलायणी कयाली.
6) बाजीऩारा वऩकातीर तण काढू न घ्माले त्माभसऱे कीड ल योगाचा प्रादब
स ावल शोणाय नाशी.
7) लेर लगीम वऩकाभध्मे यव ळोऴून घेणाऱ्मा हकडींचा प्रादब
स ावल हदवून आल्माव डामशभथोइट 30 हकंला
इशभड्क्रोवप्रड 17.8 % एव एर 5 शभरी ल डामथेन एभ- 45 (25 ग्रॅभ) ची पलायणी प्रती 10 शरटय
ऩाण्मातून शातऩंऩाने कयाली.

8) बेंडी . बोऩऱा इ ,लांगी ,बाजीऩारा वऩकालयीर यव ळोऴक हकडींच्मा शनमंत्रणावाठी ५
अकावची हकंलाहपप्रोशनर २५ शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मात
बाजीऩारा वऩकालयीर

शनंफोऱी %

शभवऱू न पलायणी कयाली तवेच .

कोऱीच्मा शनमंत्रणावाठी पेनप्रोऩॅथ्रीन ३०

.वी.ई

%, ५ शभरी हकंला

डामकोपॉंर १८.वी.ई %५., २० शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मातून पलायाले.

डाशऱं फ
1) डाऱींफाचा आंफे फशाय घेतरा अवल्माव हठफकद्वाये ऩाणी व्मलस्थाऩन कयाले खत व्मलस्थाऩनावाठी
पेटीगेळन तंत्राचा लाऩय कयाला.
2) ब्रोअय च्मा वशाय्माने कीटक / योग नाळकाची पलायणी कयाली

3) फागेत दोन ओऱीत गलत लाढरे अवल्माव ट्रॅ क्टयच्मा वशाय्माने पणनी हकंला योटालेटयच्मा

तण

काढाले.
4) उन्शाऩावून पऱाचे वंयषण शोण्मावाठी पऱांना कागदी वऩळव्मा अथला जसन्मा काऩडी वऩळव्मा चे
पऱांना आच्छादन कयाले.
5) तेरकट डाग योग शनमंत्रणावाठी झाडांची नैवशगवकयीत्मा ऩानगऱ शोईऩमंत ताण द्याला

ऩानगऱ .

झारेल्मा काड्माच्मा ळेंड्माकडीर बाग लाऱू न जाई ऩमंत ताण द्याला त्माभसऱे काड्मांभधीर

ऩाण्माचे प्रभाण कभी झाल्माने तवेच उच्च ताऩभानाभसऱे डोळ्मांजलऱ अवणाये जीलाणू भरून

जातीर ल ऩसढीर फशाया भध्मे योगाचे प्रभाण कभी शोईर .

6) फशाय छाटणी कयतेलेऱी ळेंड्माकडीर १० ते १५ वे.भी. रांफीचा बाग छाटू न काढाला तवेच

शळपायळीत खतांची भात्रा दे लन
ू शनमशभत ऩाणीऩसयलठा कयाला.

7) वूत्रकृ भींचा प्रादब
स ावल आढऱू न आल्माव १३५ हकरो काफोफ्मसयॉन ३ जी प्रशत शे क्टयी झाडांबोलती
रयं ग ऩद्धतीने ऩसयेवा ओराला अवताना टाकून झाकाले.

द्राष
1) पऱाच्मा काढणीव अडथऱा आल्मा कायणाने ळेतकयीफंधूनी आऩरे नसकवान टाऱण्मा करयता
वध्माचा झाडालयीर

द्राषभार फेदाण्मा भध्मे ऩरयलशतवत कयण्मावाठी उऩाम मोजना कयाली .

2) ऩूणव काढणी झारी अवल्माव ल ऩसढीर १० हदलवांनी खयड छाटणी कयण्माचे शनमोजन अवेर १५तयतत्ऩसली जशभनीचे ल ऩाण्माची अन्नद्रव्म ल खताच्मा शनमोजनावाठी तऩावणी करून घ्माली.

केऱी
1) केऱीच्मा फसद
ं माजलऱ लाढणायी वऩल्रे शनमभीत काऩालीत तवेच केऱीलयीर जसनी लाऱरेरी ल योगट
ऩाने काऩून फाग स्लच्छ ठे लाली.
2) हठफक शवंचन द्वाये ऩाणी व्मलस्थाऩन करून फाग लाऩस्मालय याशीर माची काऱजी घ्माली
3) केऱीचा घड शनवलल्मालय केऱपूर काऩालीत .
4) केऱीच्मा घडाचे उन्शाऩावून वंयषण कयण्मावाठी केऱीच्मा लाऱरेल्मा ऩानांची ऩेंडी करुन केऱीचा
घड ल घडाचा दांडा झाकाला.
5) केऱीचा घड ऩूणव शनवलल्मालय त्मालय 0. 5 % ऩोटॅ शळमभ डामशै ड्रोजन पॉस्ऩेट

+1 % मसरयमा

षस्टकय अथला10 ऩीऩीएभ 2-4-डी द्रालणाची पलायणी केल्माने केऱी घडाच्मा आकायभानात ल
गसणलत्तेत लाढ शोईर.
6) लजनाने भोठमा अवरेल्मा घडाव

फांफच्
ू मा वशाय्माने टे कू द्याला.

+

7) खोडला ऩीक घेण्मावाठी भसख्म फागेची 70 - 75 टक्के शनवलन झाल्मालय खोडला धयाला त्मावाठी
केरी घडाच्मा वलरुद्ध फाजूचे एकवायख्मा उं चीचे तरलायीच्मा ऩात्मावायखी ऩाने अवणाये वऩल्रे
याखालीत.

आंफा
1) नलीन रागलड केरेल्मा आंफा करभांना लाऱ्माऩावून वंयषणावाठी काठीचा आधाय द्याला .
2) भोठ्मा झाडांना पऱधायणेनत
ं य जशभचा प्रकाय, झाडाचे लम, ऩाण्माची उऩरब्धता ई. वलचायात घेलन
ू
मोग्म लेऱेच्मा अंतयाने ऩाण्माच्मा ऩाळ्मा द्याव्मात.

3) फाष्ऩीबलनाचा लेग लाढरेरा आशे त्माभसऱे जशभनीतीर ओराला कभी शोऊ नमे म्शणून
पऱझाडांच्मा खारी लाऱरेरी ऩाने, तूय काड्मा, उवाचे लाऱरेरे ऩाचट इ. चे आच्छादन कयाले.

शरंफस लशगवम वऩके
1) काऱी भाळीच्मा शनमंत्रणावाठी १५ ग्रॅभ अॅशवपेट ७५% ऩाण्मात शभवऱणायी ऩालडय प्रशत १० शरटय
ऩाण्मात शभवऱू न पलायणी कयाली.

ऩाऱील जनालये (गाई म्शळी ळेळ्मा भेंढ्मा इत्मादी)
1) जनालयांच्मा गोठ्मात स्लच्छता याखाली.
2) फाशे रून आल्मालय शातऩाम स्लच्छ धूलन
ू च गोठ्मात जाले.
3) गोठ्मात चूना बसयबसयाला.
4) जनालयांना हदलवबय वऩण्माचे ऩाणी शले तेव्शा शभऱे र माची वोम कयाले.
5) चा-माचा तसटलडा बावस नमे मावाठी ळेतातीर दय्स मभ ऩदाथव जवे गव्शाचे काड, शयबया , तसय, इ चा
बसवा वाठलून ठे ला. तवेच भसयघाव (silage) तमाय करून ठे लाला.
6) दऩ
स ायच्मा लेऱी जनालयांना हशयला भका, चलऱी, कडलऱ, रवूणघाव मावायखे ऩोऴण लैयण द्याली .
7) जंताच्मा ल वलवलध आजायाच्मा शनमंत्रणावाठीऩळस लैद्यकाच्मा वशाय्माने जंतनाळक ल

रवीजनालयांना ऩाजाले/ टोचून घ्माले.

8) ऩळसलद्य
ै कांच्मा वल्ल्मानसवाय ळेळ्मांना स्ट्रॅँ गाईर (गोरकृ भी) मा जंताच्मा शनभसर
व ानाठी एवप्रर

भहशन्माभध्मे पेनफेन्डाझोर शे जंतनाळक द्याले.

9) उन्शाळ्माच्मा वसयलातीव एवप्रर भहशन्माभध्मे भेंढ्मांना दे ली मा योगाची प्रशतफंधक रव टोचून

घ्माली.

