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शलाभान अंदाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. १९/०१/२०२१

जजल्शा : ऩण
ु े

भागीर आठलडमाचे शलाभान :

भागीर आठलडमाचे शलाभान : ऩुणे ऩरयवयात भागीर आठलडमात कभार ताऩभान ३०.४ ते ३२.७ अंळ वेल्सवअव तय ककभान ताऩभान
१५.० ते १८.३ अंळ वेल्सवअवच्मा दयम्मान शोते. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ९१ ते ९६ टक्के तय दऩ
ु ायची वाऩेष आर्द्रता ३४ ते ४४ टक्के
शोती. लाऱ्माचा वयावयी लेग ताळी ०.५ ते १.७ कक.भी. शोता.

शलाभान अंदाज : ऩढ
ु ीर ऩाच ददलवात ऩण
ु े ल्जस्मात कभार ताऩभान ३० ते ३१ अंळ वेल्सवअव, तय ककभान ताऩभान ११ ते १४ अंळ
वेल्सवअवच्मा दयम्मान याशीर. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ४४ टक्के तय दऩ
ु ायची वाऩेष आर्द्रता २५ टक्के दयम्मान याशीर. लाऱ्माचा

वयावयी लेग ताळी ०५ ते ०८ कक.भी. दयम्मान याशीर. आकाळ ननयभ्र ते अंळत् ढगाऱ याशीर. लाऱ्माची ददळा आग्न्मेकडून लामव्मेकडे
याशीर.

भागीर आठलड्मातीर शलाभान

(१३/०१/२०२१

ते १९/०१/२०२१

शलाभान घटक

)

हदनांक

ऩढ
ु ीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज

(१९/०१/२०२१

ते २३/०१/२०२१

)
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ऩीक

शलाभान अंदाजालय आधारयत कृऴी वल्रा

ऩीक अलथथा

शलाभान वायांळ/ इळाया

बायतीम शलाभान खात्माच्मा
ददनांक १९ ते २३

कृषऴ षलऴमक वल्रा

प्रादे शळक शलाभान केंर्द् , भुंफई मांच्मा अंदाजानुवाय ऩुणे ल्जस्मात

जानेलायी, २०२१ दयम्मान शलाभान कोयडे याशण्माची ळक्मता अवून दद. २०

जानेलायी, २०२१ नंतय ककभान ताऩभानात घट शोण्माची ळक्मता आशे .

वाभा्म वसरा



ल्जस्मातीर यब्फी शं गाभात ऩेयरेसमा वऩकाची कोऱऩणी ल खुयऩणी कयाली ल वऩक तणवलयशीत
ठे लाले जेणेकरून तणांची अनर्द्व्मांवाठीची स्त्ऩधार योखण्माव भदत शोईर.



कोयडे शलाभान ल ककभान ताऩभानातीर घट रषात घेता यब्फी वऩके , बाजीऩारा ल पऱफागांना
स्त्थाननक ऩरयल्स्त्थती, जशभनीची खोरी/ जशभनीचा प्रकाय ल गयजेनव
ु ाय ऩाणी द्माले.




उ्शाऱी शं गाभातीर बई
ु भग
ु ल फाजयीच्मा वऩकावाठी जशभनीची भळागत करुन ऩेयणी कयाली.

ळेतकयी फांधलांनी आऩसमा वऩकाचे कीड ल योगावंदबारत ननमशभत वलेषण करून जय प्रादब
ु ारल
आर्थरक नुकवान ऩातऱीच्मा लय अवसमाव वलवलध मोग्नम त्मा उऩाममोजना कयाव्मात.



ळेतकयी फंधूनी

शलाभान अंदाजालय आधारयत कृऴी वसरा ल शलाभानचा ऩूलारनुभाना

भेघदत
ु भोफाईर अॎऩचा लाऩय कयाला.

कयीता



तवेच ळेतकयी फंधन
ू ी भेघगजरना ल
कयाला.

वलजेचा ऩल
ू ारनभ
ु ाना कयीता दाशभनी भोफाईर अॎऩचा लाऩय

खयीऩ शं गाभ २०२१ भध्मे ळेतक-मांनी थलत् कडीर वोमाफीन बफमाणे लाऩय कयणेफाफात :
भागीर दोन लऴारत ळेतक-मांनी खये दी केरेसमा प्रभाणणत बफमाणाऩावुन उत्ऩाददत झारेरे वोमाफीन

चारु लऴी बफमाणे म्शणून ळेतकयी लाऩरु ळकतात. प्रभाणणत बफमाण्मांऩावून आरेसमा उत्ऩादनातून
चाऱणी करून चांगसमा प्रतीच्मा वोमाफीनची बफमाणे म्शणन
ू ननलड कयाली. वोमाफीनचे

बफमाणे

अत्मंत नाजुक अवून त्माचे फा्म आलयण ऩातऱ अवते त्माभुऱे त्माची उगलणषभता अफार्धत
याखण्मावाठी बफमाणे शाताऱतांना काऱजी घ्माली. बफमाण्माची वाठलणूक कयताना आर्द्रतच
े े प्रभाण १०
ते १२ टक्कमांऩेषा जास्त्त नवाले. वाठलणूकीवाठी

प्रॎ स्त्टीक ऩोत्मांचा लाऩय करू नमे. बफमाणे

वाठलतांना त्माची थप्ऩी ७ पुटाऩेषा जास्त्त उं च अवणाय नाशी माची काऱजी घ्मानली
.

वरु
ु ऊवाची रागलड कयण्मावाठी ळेत तमाय करुन वरु
ु ऊवाची रागलड कयाली. ऊव फेणे रागणीऩल
ू ी
१०० शरटय ऩाणी + ३०० शभ.री.भेरॎर्थऑन + १०० ग्रॎभ काफे्डॎणझभ (फावलस्त्टीन) १० शभनीटांवाठी
ऊव

रागलड

फेणे प्रकिमा केसमानंतय ल्जलाणूं खतांची फीज प्रकिमा कयाली. माभुऱे फुयळीज्मयोग ल खलरे

ककडीचा फंदोफस्त्त शोतो. अॎवेटोफॎक्टय आणण स्त्पुयद वलयघऱवलणाये जीलाणू खतांचे प्रभाण अनुिभे १०
ककरो आणण १.२५ ककरो प्रनत १०० शरटय ऩाण्मात शभवऱून केरेसमा र्द्ालणात उवाच्मा दटऩ-मा ३०
शभनीटे फड
ु लन
ू रागण कयाली. त्माभऱ
ु े नर खताभध्मे ५० टक्के तय स्त्पुयद खताभध्मे २५ टक्के
फचत कयता मेत.े

गशू

वऩक लाढीची
अलस्त्था

तणननमंरण ल जशभनीत ओराला दटकून याशण्मावाठी गशू वऩकात आंतयभळागत कयाली. गशू
वऩकाच्मा ज्मा भशत्त्लाच्मा अलस्त्था आशे त , त्मा लेऱी वऩकाव ऩाणी दे णे पामद्माचे आशे . ऩदशरे ऩाणी
ऩेयणीनंतय २० ते २२ ददलवांनी (भक
ु ु टभऱ
ु े पुटण्माची लेऱ) , दव
ु ये ऩाणी ४२ ते ४५ ददलवांनी (कांडी
धयण्माची लेऱ) आणण नतवये ऩाणी ६०

ते ६५ ददलवांनी (ऩीक ओंफीलय मेण्माची लेऱ) द्माले तवेच

स्त्थाननक ऩरयल्स्त्थती ल जशभनीच्मा खोरीनुवाय ऩाण्माच्मा दोन ऩाळ्माभध्मे अलळक्तेनुवाय अंतय
ठे लाले.

वध्माच्मा ढगाऱ शलाभानाभुऱे गशू वऩकालयीर भाला ककडीचा प्रादब
ु ारल ददवून मेताच त्माच्मा
व्मलस्त्थाऩनावाठी डामभेथोएट ३० % प्रलाशी १० शभरी ककं ला इभीडमाक्रोप्रीड १७.८ एव.एर. ४ शभरी
वऩक लाढीची
अलस्त्था
कयडई

प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली.

वध्माच्मा ढगाऱ शलाभानाभुऱे कयडई वऩकालयीर भाला ककडीचा प्रादब
ु ारल ददवून मेताच

व्मलस्त्थाऩनावाठी भेटाये झीभ अननवोप्री ५० ग्राभ ककं ला डामभेथोएट ३० % प्रलाशी १० शभरी प्रनत
१० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली. असटयनेयीमा फुयळीभुऱे शोणामार

कयडईच्मा ऩानालयीर

दठऩके योगाच्मा ननमंरणावाठी काफेनडॎणझभ १२% + भॎ्कोझेफ ६३% मा वंमक्
ु त फयु ळीनाळकाची २०
कणवे बयणे ते
भका

ऩक्लता अलस्त्था

ग्रॎभ प्रती १० शरटय ऩाण्मातून योगाची रषणे ददवताच पलायणी कयाली.
भक्मालयीर रष्कयी अऱीच्मा ननमंरणावाठी ५

% ननफोंऱी अकर ककं ला रॎ भडा वामशे रोथ्रीन ९.५ %

झेड वी मा शभश्र ककटकनाळकाची ५ शभरी प्रनत १० शरटय ऩाणी पलायाले.

भार पलायणी केरेसमा

भक्माचा लाऩय जनालयांच्मा चा-मावाठी तवेच भका कणवांचा लाऩय खाण्मावाठी १५ ते २०
ददलवाऩमंत करु नमे.

शयबया

घाटे बयण्माची
अलस्त्था

वध्माच्मा ढगाऱ शलाभानाभुऱे शयबया वऩकालय घाटे अऱीचा प्रादब
ु ारल ददवून मेताच ५
अकारची पलायणी कयाली. शयबया वऩकालयीर घाटे अऱीच्मा ननमंरणावाठी इंग्रजी

% ननफोंऱी

‘T’ आकायाचे प्रनत

शे क्टयी ५० ऩषीथांफे उबायसमाव ककड आटोक्मात ठे लण्माव भदत शोते. ककडीचे प्रभाण जास्त्त
अवसमाव त्माच्मा यावामननक ननमंरणावाठी
क्रोयट्रॎ ननशरप्रोर १८.५ एव.वी २.५ शभरी
तुय

ळेंगा बयण्माची
ते ऩक्लता

अझाडीये क्टीन १५०० ऩी.ऩी.एभ. ५० शभरी
ककं ला इभाभेक्टीन फेंझोएट ५ एव.जी ४ ग्रॎभ

ककं ला
प्रनत १०

शरटय ऩाण्मात (शयबया वऩकालय वयावयी १ अऱी प्रती झाड आढऱून आसमाव) शभवऱून पलायाले.
तुयीभधीर घाटे अऱी /वऩवायी ऩतंग ल ळेंग भाळी मावाठी एकाल्त्भक ककड व्मलस्त्थाऩन ऩध्दतीने
ननमंरण कयाले माभध्मे एच .एन.ऩी.व्शी (HNPV) ५०० शभरी ५०० शरटय ऩाण्मात

शभवऱून प्रनत

अलस्त्था

शे क्टय य़ा जैवलक ककडननमंरणाचा लाऩय कयाला. गयजेनव
ु ाय १८ .५ % प्रलाशी क्रोयअॎट्रीननरीप्रोर १५०
शभरी अथला इभाभेक्टीन फेझोएट २०० ग्रॎभ ५०० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली.

कोफीलगीम

वऩक लाढीची

वऩके

अलस्त्था

लांगी

ऩीक लाढीची
अलस्त्था

कोफी वऩकालयीर भाला ल पुरकोफीतीर गड्डा ऩोखयणाऱ्मा अऱीच्मा ननमंरणावाठी म्मरेर्थओन ५०
ई. वी. २० शभरी प्रती १० शरटय
कयाली.

ऩाण्मात शभवऱून पलायाले ककं ला ४ % ननंफोऱी अकारची पलायणी

वध्माच्मा शलाभानाभुऱे लांग्नमाभध्मे ळेंडा आणण पऱे ऩोखयण्मा-मा अऱीच्मा ननमंरणावाठी

४ % ननंफोऱी अकर ककं ला वामऩयभेथ्रीन २५ %, ५ शभरी प्रनत १० शरटय ऩाणी मा प्रभाणात पलायाले.
दय आठलड्मारा ककडरेरे ळेंडे आणण पऱे गोऱा करुन नष्ट कयालीत.

कांदा

ऩीक लाढीची
अलस्त्था

वध्माच्मा शलाभानाभऱ
ु े कांदा वऩकालयीर कयऩा योगाच्मा ननमंरणावाठी डामथेन एभ-४५; २५ ग्रॎभ
प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली.

कांदा वऩकालयीर पुरककडीच्मा ननमंरणावाठी

डामभेथोएट ३० % प्रलाशी १५ शभरी ककं ला रॎ म्फडा वामशॎरोथ्रीन ५
आंफा

भोशोय
पऱधायण

र्द्ाष

अलस्त्था

केऱी

% प्रलाशी ६ शभरी

मा

ककटकनाळकांच्मा प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून आरटून ऩारटून पलायण्मा कयाव्मात.
आंब्मालय तड
ु तड
ु मांचा प्रादब
ु ारल शोण्माची ळक्मता
प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱुन पलायाले.

अवसमाने इशभडाक्रोवप्रड १७.८ एव.एर. ३ शभरी

र्द्ाषालयीर बुयी योगाच्मा ननमंरणावाठी वसपय ८० डब्समू ऩी २५ ग्रॎभ ककं ला ऩोटॎ शळअभ
फामकाफोनेट ५ ग्रॎभ प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली.

केऱी वऩकालयीर पुरककडीच्मा ननमंरणावाठी केऱीचे घड ६ टक्के वच्छीर्द्तेच्मा ऩॉरीथीन वऩळव्मांनी
झाकालेत. भाला ककडीच्मा ननमंरणावाठी डामभेथोएट २० शभरी प्रती १० रीटय ऩाण्मात शभवऱून

पलायणी कयाली. केऱी फागेत काकडी, बोऩऱा, कशरंगड, खयफूज तवेच शभयची, लांगी मावायखी वऩके
घेणे कटाषाने टाऱाले.
जनालयांचे
व्मलस्त्थाऩन

फडर फ्रू योगाची वतकरता :

वलर कुकुटऩारन ल वाभा्म जनतेरा कऱवलण्मात मेते कक, आऩसमा

बागातीर कुकुट ऩषी, ल्म ऩषी, स्त्तरांतरयत ऩषी जवे, कालऱे , ऩोऩट, फगऱे इ. मांच्मात

अवाधायण भतूक
र ददवून आसमाव त्लयीत नजीकच्मा ऩळु लैद्मकीम दलाखा्माळी वंऩकर वाधाला.

वदयीर भादशती १८००२३०४१८ मा टोर फ्री िभांकालयशी दे ण्मात माली. भतूक
र ऩषी मांना शात रालू

नमे ल त्मांचे ळलवलच्छे दन करू नमे. तवेच ऩळु लैद्मकीम वसरागायांशळलाम भतक
ूर ऩषांची वलसशे लाट
रालू नमे.

जनालयांना योग प्रनतफंधक उऩाम म्शणन
ू ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने मोग्नम लेऱी रवीकयण करून
घ्माले. ऩोटातीर जंताच्मा ननमंरणावाठी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने जंतनाळक ऩाजाले. तवेच

जनालयांना ल ऩक्षमांना नेशभी वऩण्माव स्त्लछ ऩाणी द्माले. जनालयाच्मा गोठ्माभध्मे ल कुकुटऩारनात
(भोठे फसऩ रालालेत) उफदाय लातालयण याशीर अळी काऱजी घ्माली.

*हटऩ : ळेतकयीफंधन
ू ी षऩकालय ककटकनाळकाची, फयु ळीनाळकाची पलायणी कयताना थलत:ची मोग्मती खफयदायी/ काऱजी घ्माली.

थरोत :

१) शलाभान ऩूलारनुभान : प्रादे शळक शलाभान ऩूलारनुभान केंर्द्, भुंफई.
२) भागीर शलाभान : बायत भौवभ वलसान वलबाग लेधळाऱा
दठकाण : कृ .भ.वल., ऩण
ु े.
दद.

:

, कृ.भ.वल., ऩुणे

१९.०१.२०२१

थलाषयीत

प्रभुख अन्लेऴक, ग्राकृभौवे, ऐएभएपमु, ऩुणे तथा

प्रभुख, कृषऴ शलाभानळाथर षलबाग, कृ.भ.षल., ऩुणे

