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भागीर आठलडमाचे शलाभान :

भागीर आठलडमाचे शलाभान : ऩुणे ऩरयवयात भागीर आठलडमात कभार ताऩभान २६.२ ते २८.० अंळ वेल्सवअव तय ककभान ताऩभान
२२.० ते २२.२ अंळ वेल्सवअवच्मा दयम्मान शोते. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ९० ते ९५ टक्के तय दऩ
ु ायची वाऩेष आर्द्रता ७६ ते ९२ टक्के

शोती. लाऱ्माचा वयावयी लेग ताळी ४.३ ते ७.४ कक.भी. शोता, फाष्ऩीबलनाचा लेग १.० ते ३.१ मभ.भी. प्रतत ददन शोता. प्रखय वूमप्र
र काळाचे
ताव ०.० ते १.८ प्रती ददलव शोते. भागीर वशा ददलवात २९.५ मभ.भी. इतका ऩाऊव झारा.

शलाभान अंदाज : मा आठलडमात ऩुणे ल्जह्मात कभार ताऩभान २७ ते २९ अंळ वेल्सवअव, तय ककभान ताऩभान २२ ते २४ अंळ
वेल्सवअवच्मा दयम्मान याशीर. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ८८ टक्के तय दऩ
ु ायची वाऩेष आर्द्रता ६९ टक्के दयम्मान याशीर. लाऱ्माचा

वयावयी लेग ताळी १० ते १५ कक.भी. दयम्मान याशीर. आकाळ ऩूणत
र ः ढगाऱ याशीर. लाऱ्माची ददळा नैऋत्तेकडून ईळान्मेकडे याशीर.
बायतीम शलाभान खात्माच्मा अंदाजानव
ु ाय ल्जसह्मात दद. ९

ल १० वप्टें फय , २०१९ योजी फऱ्माच दठकाणी

तय दद. ११, १२ ल १३

वप्टें फय, २०१९ योजी काशी दठकाणी ऩालवाची ळक्मता आशे .
इळाया : दद. ९ वप्टें फय, २०१९ योजी ल्जसह्मातीर घाट षेरात तुयऱक दठकाणी जोयदाय ते अतत जोयदाय आणण

दद. १० वप्टें फय, २०१९

योजी तुयऱक दठकाणी जोयदाय ऩालवाची ळक्मता आशे .

शलाभान अंदाजालय आधायीत कृऴी वल्रा

ल्जसह्मातीर ऩेयणी झारेसमा खयीऩ वऩकाभध्मे अतत ऩाऊव झारेसमा दठकाणी ळेतक-मांनी अततरयक्त ऩाणी ळेताच्मा फाशे य काढून

टाकाले. अततऩालवाभुऱे जमभनीतीर उऩरब्ध अन्नर्द्व्म ळेताच्मा फाशे य ऩाण्माफयोफय लाशून गेसमाभुऱे वऩके
ऩुनजीवलत कयणेवाठी
जमभनीत लाऩवा अलस्त्था मेताच ऩीकतनशाम अततरयक्त ( फुस्त्टयडोव) यावामतनक खतांची भारा द्माली . ऩेयणी झारेसमा वऩकाव

जमभनीतीर ओराला ऩाशून यावामतनक खतांचा वऩकतनशाम ततवया शप्ता ददरा नवसमाव मळपायवी प्रभाणे द्माला. यब्फी ज्लायी ल इतय
वऩके घेण्मावाठी जमभनीची मोग्म ती भळागत करुन ळेत ऩेयणीवाठी तमाय ठे लाले .
षऩक
भुग

षऩक अलस्था
पुरोया

अलस्त्था

कृऴी वल्रा

वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे भूग

वऩकालय वलळेऴत: बूयी योगाचा प्रादब
ु ारल शोतो. बूयी

योग पुरे मेण्माच्मा ऩुली अथला ऩीक पुरो-मात अवताना आसमाव जास्त्त प्रभाणात नुकवान शोते.
मा योगाच्मा

तनमंरणावाठी

२२ ग्रॅभ ऩाण्मात वलयघऱणाये गंधक १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून

पलायाले. ळेंगा ऩोखयणायी अऱी / केवाऱ अऱीचा फंदोफस्त्त कयण्मावाठी ककनॉरपॉव २५ ईवी २०
मभरी १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून कीडनाळकाची ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली.
वध्माच्मा शलाभानाभुऱे भका
भका

वऩक लाढीची
अलस्त्था

कणवातीर अऱी

लाढणा-मा दाण्मालय उऩल्जलीका कयतात. त्मा

अंड्मातुन फाशे य आसमा

नंतय

भुऱे उत्ऩनालय ऩयीणाभ शोतो.

कणवाच्मा ल्स्त्रकेळयालय आऩरी अंडी घारतात. मा ककडीचा फं

कणवाभध्मे

भादी ऩतंग

दोफस्त्त कयण्मावा ठी कणवातन
ु

दोये फाशे य ददवताच (ल्स्त्रकेळय) ळेतात ट्रामकोग्राभा चचरोतनक्व मा ऩयोऩजीली मुक्त अंडी अवरेरे
काडरचे प्रवायण कयणे (५ ते १० ट्रामकोकाडर प्रती शे क्टय).

अचधक
बात

पुटव्माच्मा
अलस्त्था /

ळाखीम लाढ

बात वऩकात णझंकची कभतयता आढऱून आसमाव अळा दठकाणी ०.२ % णझंक वसपेट प्रतत
मरटय ऩाण्मातन
ू द्माले. ज्मा दठकाणी रागलड केरेरी योऩे ऩोटयीच्मा अलस्त्थेत आशे त ततथे ५ ते
१०

वेभी

ऩाण्माची ऩातऱी ठे लाली.

बात वऩकालय

कडा कयऩा योग तनमंरणावाठी

कॉऩयओक्झीक्रोयातमड २५ ग्राभ ककं ला काफेन्डॅणझभ १० ग्राभ प्रतत १० मर.

ऩाण्मातून पलायाले.

याइव स्त्टे भ फोयय उपर खोडककडी च्मा तनमंरणावाठी योऩांची ऩुनऩ
र ेयणी केसमानंतय २८ ददलवांनी ,
एक आठलड्माच्मा अंतयाने तीन लेऱा , खोडककडीची अंडी खाणामारत ट्रामकोग्राभा जॅऩोतनकभ ल

ट्रामकोग्राभा चचरोतनक्व

मा ऩयोऩजीली मक्
ु त अंडी अवरेरे काडरचे प्रवायण

कयणे (५ ते १०

ट्रामकोकाडर प्रती शे क्टय) मभवऱून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायाले.
वलवलध प्रकायच्मा ककडींच्मा/ अऱींच्मा

तनमंरणावाठी वऩकाभध्मे एकयी ८ ते १० ऩषी थांफे

उबायालेत. वोमाफीन वऩकालयीर तांफेया योग तनमंरणावाठी प्रोवऩकोन्माझोर ककला शे क्झाकोन्माझोर
१० मभरी प्रती १० मरटय ऩाण्मातन
ू पलायाले.
वोमाफीन

वऩक लाढीची
अलस्त्था

वोमाफीन वऩकालय ऩाने खाणाऱ्मा स्त्ऩोडोप्टे या

अऱीच्मा उऩर्द्लाचा आगाऊ अंदाज घेऊन नक
ु वान टाऱण्मावाठी शे क्टयी ५ स्त्ऩोडोरयू चा लाऩय
कयण्मात आरेरे पेयोभेन वाऩऱे , तनमंरणावाठी अंडी वभुशांचा तवेच वभुशाने आढऱणा-मा

अळमांचा लेऱीच नामनाट केसमाव यावामतनक ककटकनाळकांचा लाऩय टाऱता मेतो. यावामतनक
ककटकनाळकांचा लाऩय कयणे अतनलामर झासमाव क्रोयऩामयीपॉव २०%

२० मभरी ककं ला

वामऩयभेचिन २५ टक्के ४ मभरी प्रतत १० मरटय ऩाण्मातन
ू ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी
कयाली.
वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे काऩवालयीर यव ळोऴक ककडींच्मा तनमंरणावाठी ५%

तनंफोऱी अकारची पलायणी कयाली ककं ला थाममभथोक्झाभ २५ डब्र.ु जी. २ ग्रॅभ ककं ला इमभडाकरोप्रीड
काऩव
ू

वऩक लाढीची
अलस्त्था

१७.८ एव एर २ मभरी प्रती १० मरटय ऩाण्मातून पलायाले. ळेंदयी फोंड अऱीच्मा तनमंरणावाठी
काऩव
ू वऩक ६० ददलवाचे झारे अवसमाव

ट्रामकोग्राभा अंडी (ट्रामकोकाडर) १.५ रष/शे क्टय ळेतात

प्रवायण कयाले. तवेच फोंड अऱीच्मा (यावामतनक) तनमंरणावाठी प्रोपेनोपॉव ५० ईवी ३० मभरी
ककं ला ल्स्त्ऩनोवॅड ४५ एव.वी. ३.५ मभरी प्रतत १० मरटय ऩाण्मातून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून
पलायणी कयाली.

बाजीऩारा
आंफा :

वऩक लाढीची
अलस्त्था

वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभऱ
ु े

तनमंरणावाठी ४ % तनंफोऱी अकर ककं ला वामऩयभेिीन २५

%, ५ मभरी प्रतत १० मरटय मा

प्रभाणात पलायाले. दय आठलड्मारा ककडरेरे ळेंडे आणण पऱे गोऱा करुन नष्ट कयालीत.
वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे
तनमंरणावाठी रॅ भडा वामशे रोिीन ५

डामऱंफ :

लांग्माभध्मे ळेंडा आणण पऱे ऩोखयण्मा-मा अऱीच्मा

आंफा वऩकालय नवलन पुटीलयीर ककड

ल योगांच्मा

% ईवी ६ मभरी ककं ला ल्क्लनॉरपॉव २५ मभरी +

काफरनडेन्झीभ २० ग्रॅभ प्रतत १० रीटय ऩाण्मात मभवऱून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली.
वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे डामऱंफालयीर तेरकट डाग योगाच्मा तनमंरणावाठी ज्मा
फागांभध्मे पऱ काढणी चारू आशे ततथे ब्रोभोऩोर शे जीलाणुनाळक ५ ग्राभ प्रती १० मरटय

जनालयांचे
व्मलस्त्थाऩन

ऩाण्मातून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली. नलीन ऩारली पुटरेसमा फागांभध्मे कॅप्टन २५
ग्राभ प्रती १० मरटय ऩाण्मातन
ू ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली.
ऩालवाळमात ओसमा ल कोलळमा दशयव्मा चाऱ्माचे प्रभाण अचधक अवसमाने जनालयांना मोग्म त्मा
प्रभाणात दशयला चाया खाऊ घाराला म्शणजे जनालयांना ऩोटपुगी शोणाय नाशी. ऩोटातीर जंताच्मा
तनमंरणावाठी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने जंतनाळक ऩाजाले. जनालयांना योग प्रततफंधक उऩाम
म्शणन
ू ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने मोग्म लेऱी रवीकयण करून घ्माले तवेच जनालयांना ल
ऩक्षमांना नेशभी वऩण्माव स्त्लछ ऩाणी द्माले.

*टिऩ : ळेतकयीफंधूनी षऩकालय ककिकनाळकाची, फुयळीनाळकाची पलायणी कयताना स्लत:ची मोग्मती खफयदायी/ काऱजी घ्माली.

