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  शलाभान अदंाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. ०९/०५/२०२३ 
जजल्शा : ऩणेु 

            भागीर आठलडमाच ेशलाभान : 
भागीर आठलडमाच ेशलाभान : ऩुणे ऩरयवयात भागीर आठलडमात कभार ताऩभान ३२.३ त े३५.६ अंळ वेल्सवअव तय ककभान ताऩभान 
१९.६ त े२४.६ अंळ वेल्सवअवच्मा दयम्मान शोते. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ७२ त े८८ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ३१ त े४२ टक्के 
शोती. लाऱ्माचा वयावयी लेग ताळी २.२ त े४.५ कक.भी. शोता.   

शलाभान अंदाज : ऩुढीर ऩाच ददलवात ऩुणे ल्जस्मात कभार ताऩभान ३७ त े४० अंळ वेल्सवअव, तय ककभान ताऩभान २० त े२४ अंळ 
वेल्सवअवच्मा दयम्मान याशीर. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ६३ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता २५ टक्के दयम्मान याशीर. लाऱ्माचा 
वयावयी लेग ताळी १० त े२६ कक.भी. दयम्मान याशीर. आकाळ अंळतः ढगाऱ त ेढगाऱ याशीर. लाऱ्माची ददळा नैऋते्तकडून ईळान्मेकड े
याशीर. 

भागीर आठलड्मातीर शलाभान 

(०३/०५/२०२३ त े०९/०५/२०२३) 
शलाभान घटक 

ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(०९/०५/२०२३ त े१३/०५/२०२३) 
3 4 5 6 7 8 9 हदनांक 10 11 12 13 14 

0.0 4.5 0.0 0.0 0.6 0.1 9.2 ऩाऊव (मभभी)  5 0 0 0 0 

32.3 33.8 34.2 35.4 35.2 34.8 35.6 कभार ताऩभान (अं.वे.) 37 39 40 39 38 

20.9 19.6 21.5 22.0 23.2 24.6 24.3 ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 24 23 21 20 20 

              ढग जथथती (आकाळ) 6 4 2 1 3 

74 79 76 75 88 72 84 वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 69 60 60 63 64 

37 31 31 36 42 33   दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 29 24 23 22 27 

4.4 4.2 2.2 4.0 4.5 4.1 2.5 लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 10 15 18 22 26 

              लाऱ्माची हदळा (अळं) 288 75 292 298 294 
 

शलाभान अंदाजालय आधारयत कृऴी वल्रा 
ऩीक ऩीक अलथथा कृषऴ षलऴमक वल्रा 
शलाभान वायांळ/ इळाया बायतीम शलाभान खात्माच्मा प्रादेशळक शलाभान कें र्द् , भुंफई मांच्मा अंदाजानुवाय ल्जस्मात ददनांक 

०९ भे, २०२३ योजी तुयऱक दठकाणी तय ददनांक १०, ११, १२ ल १३  भे, २०२३ योजी शलाभान कोयड े
याशण्माची ळक्मता आशे. 

वलस्त्तारयत शे्रणी  
अदंाज (ईआयएपएव)  

वलस्त्तारयत शे्रणी अंदाजानुवाय (ईआयएपएव) भध्म भशायाष्ट्र वलबागात (धुऱे, नंदयुफाय, जऱगाल, नाशळक, 

अशभदनगय, ऩुणे, वाताया, वांगरी, वोराऩूय, कोसशाऩूय) ददनांक १४ त े२० भे, २०२३ दयम्मान  

 ऩालवाच ेप्रभाण वयावयी ऩेषा कभी याशण्माची ळक्मता आशे.  

 कभार ताऩभान वयावयी इतके याशण्माची ळक्मता आशे.    

 ककभान ताऩभान वयावयी इतके याशण्माची ळक्मता आशे.    
वाभान्म वसरा  तुयऱक दठकाणी ऩालवाची  ळक्मता अवसमाने ऩक्ल झारे समा वऩकांची काढणी करुन घ्माली.  

काढणी झारेसमा वऩकांची भऱणी करुन वुयषीत दठकाणी वाठलणूक कयाली.  भऱणी कयणे ळक्म 
नवसमाव, काढरेरी वऩके ऩालवाऩावून वंयषण शोण्माच्मा दृष्ट्टीने मोग्मयीत्मा  ताडऩरीने झाकून 
ठेलालीत.  

mailto:amfupune@gmail.com


 अलेऱी ऩाऊवाऩावून फचालावाठी उघडमालयीर धान्म वुयक्षषत स्त्थऱी शरलाले.  
 ऩालवाचा अंदाज फघून वऩकालय ककटकनाळकाची, फुयळीनाळकाची पलायणी कयाली.  
 वाठवलरेसमा धान्मातीर ककडीचा प्रादबुारल भुख्मत्लेकरून त्मात अवरेसमा ओराव्माच्मा 

प्रभाणालय अलरंफून अवतो. वाठलणीवाठी धान्मातीर ओराला १०% ऩेषा कभी याशीर अळी 
काऱजी घ्माली. त्मावाठी ऩालवाचा अंदाज फघून काढणी केरेरी यब्फी ज्लायी, गशू, शयबया ई. 
धान्म उन्शात चांगरे लाऱलालीत ल वुयक्षषत स्त्थऱी वाठलणूक कयाली. 

 ळेतकयी फांधलांनी आऩसमा वऩकाच ेकीड ल योगावंदबारत ननमशभत वलेषण करून जय प्रादबुारल 
आर्थरक नुकवान ऩातऱीच्मा लय अवसमाव वलवलध मोग्म त्मा उऩाममोजना कयाव्मात.  

 एक लऴारच ेआतीर नलीन रागलड केरेसमा पऱवऩकांच े(करभे/  योऩे) कडक उन्शाऩावून 
वंयषणावाठी वालरी कयाली तवेच खोडाबोलती ऩारा ऩाचोळ्माच ेआच्छादन कयाले. 

 जशभनीतून शोणाये ऩाण्माच ेफाष्ट्ऩीबलन कभी कयण्मावाठी वलरच वऩके ल पऱफागांना लाऱरेरी 
ऩाने, काड्मा, लाऱरेरे ऩाचट , गलत ल काडीकच-माच ेककंला उभ्मा वऩकात प्रॅस्त्टीक अच्छादन 
कयाले.  

 वध्माच्मा ताऩभानातीर लाढ  रषात घेता उबी वऩके, बाजीऩारा ल पऱफागांना स्त्थाननक 
ऩरयल्स्त्थती, जशभनीची खोरी, जशभनीचा प्रकाय , आलश्मकता ल उऩरब्धतनुेवाय शरके ल लायंलाय 
ऩाणी वकाऱी ककला वंध्माकाऱी द्माले.  

 ळेतकयी फंधूनी शलाभान अंदाजालय आधारयत कृऴी वसरा ल शलाभानचा ऩूलारनुभाना  कयीता 
भेघदतु भोफाईर अॅऩचा लाऩय कयाला.  

 तवेच ळेतकयी फंधूनी भेघगजरना ल वलजेचा ऩूलारनुभाना  कयीता दाशभनी भोफाईर अॅऩचा लाऩय 
कयाला. 

 खयीऩ शंगाभाच्मा ऩुलरतमायीवाठी जशभनीची नांगयट करुन जशभन उन्शात ताऩू द्माली.  ऩुलर 
भळागतीची काभे वुरु कयालीत. तवेच फांध फंददस्त्ती करुन घ्माली. 

बुईभुग 

 
ळेंगा 

ऩोवण्माची त े
ऩक्लता   
अलस्त्था 

ऩालवाची ळक्मता अवसमाने उभ्मा वऩकात ऩालवाच ेऩाणी वाचणाय नाशी माची दषता घ्माली . यव 
ळोऴक ककडींच्मा ननमंरणावाठी शभर्थर डीभेटोंन २५ ईवी १० शभरी प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून 
पलायणी कयाली.  ढगाऱ शलाभानाभुऱे दटक्का योग ननमंरणावाठी भॅंकोझफे २.५ गॅ्रभ ककंला 
काफेन्डाझझभ १ गॅ्रभ प्रनत शरटय ऩाण्मातून ऩालवाची उघडीऩ फघून पलायाले. 

नवलन 
पऱफाग 
रागलड 

रागलड ऩूलर 
तमायी 

नवलन पऱफाग रागलड कयण्मावाठी पऱवऩकांच्मा शळपायव अंतयानुवाय १x१x१ शभ. च े खड्ड े
खोदनु तमाय कयालेत  जेणेकरून खड्माच्मा आतीर फाजूव ल उकयरेसमा भातीव ऊन रागून 
ननवगरतः ककडींच ेननमंरण शोईर. 

काऩूव ऩूलर तमायी  
काऩवालयीर वेंदर्द्म फोंड अऱीच्मा ननमंरणावाठी काऩुव ऩेयणीऩुली आधीच्मा वऩकांची धवकटे, 
ऩऱकाट्मा, ऩारा ल इतय कचया गोऱा करुन ळेत स्त्लच्छ ठेलाले. त्माभुऱे कीड ल योग मांच्मा 
वुप्तालस्त्था नष्ट्ट शोण्माव भदत शोत.े 

ऊव  
लाढीची 
अलस्त्था  

वुरु उवाची रागण झारेसमा षेरात वऩक ४ भदशन्माच ेशोई ऩमतं खुयऩणी ल कोऱऩणी करून तण 
वलयशीत ठेलाले. उन्शाऱा चारू झासमाने उवारा मोग्म लेऱेच्मा अंतयाने ऩाण्माच्मा ऩाळ्मा द्माव्मात.  
ऊव वऩकावाठी  दठफक शवचंन ऩाणी व्मलस्त्थाऩन ऩद्धतीचा अलरंफ  कयाला. ऩाचट  आच्छादनाचा  
लाऩय करून वयी आड वयीतून ऩाणी द्माले.  उवात खोड ककडीचा प्रादबुारल ददवून आसमाव एकयी 
दोन पुरे रामकोकाडरची १० ददलवाच्मा अंतयाने आलश्मकतनुेवाय २ त े३ प्रवायणे कयालीत. 

कांदा काढणी ल 
वाठलणूक 
अलस्त्था 

ऩालवाची ळक्मता अवसमाने उभ्मा वऩकात ऩालवाच ेऩाणी वाचणाय नाशी माची दषता घ्माली . 
काढणी झारेसमा वऩकांची वुयषीत दठकाणी वाठलणूक कयाली.  काढरेरे ऩीक ऩालवाऩावून वंयषण 
शोण्माच्मा दृष्ट्टीने मोग्मयीत्मा झाकून ठेलालेत.  

टोभॅटो 
पऱ धायण 
अलस्त्था  

टोभॅटो लयीर पऱे ऩोखयणायी अऱी – शी अऱी प्रथभ ऩाने खात ेल नंतय दशयली ककंला वऩकरेरी पऱे 
ऩोखरून आत शळयत ेल गय खात ेमा ककडीच्मा ननमंरणावाठी ल्क्लनॉरपॉव २५ % ईवी २० शभरी 



ककंला नोव्शॅरीयॉन १० % ईवी १५ शभरी ककंला क्रोयॅनरॅनीप्रोर १८.५ % एव.वी ३ शभरी प्रती १० 
शरटय ऩाण्मात शभवऱून ८ त े१० ददलवांच्मा अंतयाने २-३ पलायण्मा कयाव्मात. 

आंफा ऩक्लता त े
काढणी 
अलस्त्था 

ऩालवाचा अंदाज रक्ष्मात घेता आंफा फागेतीर जास्त्तीच ेऩाणी काढून टाकाले ल जशभनीलय ऩडरेरा 
काडीकचया, ऩाराऩाचोऱा ल खयाफ / वडरेरी पऱे गोऱाकरून नष्ट्ट करून फागेरा स्त्लच्छ ठेलाले. 
उष्ट्ण शलाभानाचा अंदाज रक्ष्मात घेता ऩक्ल झारेसमा आंब्माची काढणी ळक्मतो वकाऱी ककंला 
वामंकाऱी कयाली. तवेच लाशतुक ळक्मतो वंध्माकाऱी कयाली.  
नलीन रागलड केरेसमा आंफा करभांना लाऱ्माऩावून वंयषणावाठी काठीचा आधाय द्माला. भोठ्मा 
झाडांना पऱधायणेनंतय जशभनीचा प्रकाय, झाडाच ेलम, ऩाण्माची उऩरब्धता ई. वलचायात घेलून मोग्म 
लेऱेच्मा अंतयाने ऩाण्माच्मा ऩाळ्मा द्माव्मात. फागेत झाडांच्मा आळ्मांभध्मे गलत, ऩाराऩाचोऱा ई. 
अछ्मादनाचा लाऩय कयाला. 

र्द्ाक्ष्म एवप्रर / खयड 
छाटणी 
वलश्रांती  
अलस्त्था  

वध्मा ऩूणर काढणी झारी अवसमाव ऩुढीर खयड छाटणी कयण्माच ेननमोजन अवेर तय तद्ऩुली 
जशभनीच ेल ऩाण्माची अन्नर्द्व्म ल खताच्मा ननमोजनावाठी तऩावणी करून घ्माली.  छाटणी लेऱेलय 
करून छाटरेसमा काड्मा ल ऩाने फांधालय न टाकता मोग्म रयत्मा नष्ट्ट कयाले.  
वलश्रांती काऱ: मा काऱात झाडारा आलश्मक तलेढेच ऩाणी ऩुयवलरे ऩादशजे जेणेकरून झाडालयीर ऩाने 
लाऱणाय नाशीत ल झाडातीर प्रकाळ वश्रेऴणा भुऱे याखील अन्नात लाढ शोण्माव भदत शोईर. 
नलीन ऩारली पुटू न देण्माची दषता घ्माली.   

केऱी  लाढत ेताऩभान रक्ष्मात घेता फागेव मोग्म प्रभाणात ऩाणीऩुयलठा कयाला. फागेत केऱी लाफ्माच्माग 
भधसमात जागेत केऱी ऩाने, जुना गव्शाचा बुवा, उवाच ेऩाचट, वोमाफीन बुवा, गलत , ऩाराऩाचोऱा 
मांचा लाऩय करून वेंदर्द्म आच्छाऩदन कयाले. केऱीच्मा फुंध्माजलऱ लाढणायी वऩसरे ननमशभत काऩालीत 
तवेच केऱीलयीर जुनी लाऱरेरी ल योगट ऩाने काऩून फाग स्त्लच्छ ठेलाली. केऱीच्मा घडाच े
उन्शाऩावून वंयषण कयण्मावाठी केऱीच्मा लाऱरेसमा ऩानांची ऩेंडी करून घड ल घडाचा दांडा 
झाकाला. केऱी फागेत काकडी, बोऩऱा, कशरगंड, खयफूज तवेच शभयची, लांगी मावायखी वऩके घेणे 
कटाषाने टाऱाले. 

जनालयांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 जंताच्मा ल वलवलध आजायाच्मा ननमंरणावाठी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने जंतनाळक  ल रवी  
जनालयांना ऩाजाले/ टोचून घ्माले.  लातालयणातीर उष्ट्णता लाढसमाभुऱे जनालयांच्मा ळयीयाच ेताऩभान 
लाढत ेल शे ताऩभान ननमंत्ररत ठेलण्मावाठी जनालये जास्त्त ऩाणी वऩतात ल कभी चाया ककंला खाद्म 
खातात. माचा एकूणच जनालयांच्मा लाढीलय , प्रजननालय ल उत्ऩादनालय प्रनतकूर ऩरयणाभ शोतो. 
त्माभुऱे ऩुढीर नुकवान टाऱण्मावाठी उन्शाळ्य़ात जनालयांची ऩुढीरप्रभाणे काऱजी घ्माली. 
१) जनालयांचा गोठा थंड जागी ककंला झाडाखारी फांधाला. गोठ्माच्मा छऩयालय गलत , ऩारा, ऩाचोऱा, 
नायऱाच्मा झालळ्मा टाकून ऩाणी शळऩंडाले त्माभुऱे गोठा थंड याशतो. 
२) उन्शा ळ्माभध्मे ज नालयांना ३-४ लेऱा थंड ल स्त्लच्छ ऩाणी ऩाजाले. गोठ्मात ऩाण्माची स्त्लतंर 
वुवलधा केरेरी अवसमाव ऩाण्माच ेबांड ेवालरीत अवाले ल बांड ेभुख्मत: भाती ककंला शवभेंटऩावून 
फनलरेरे अवाले जेणेकरून त्मात ऩाणी ददलवबय थंड याशीर. 
३) जनालयांना उन्शाऱमात दऩुायच्मा लेऱी चयालमाव ऩाठलू नमे. 
४) दऩुायच्मा लेऱी जनालयांना दशयली भका , चलऱी, कडलऱ, रवूणघाव मावायखे ऩोऴण लैयण द्माले. 
त्माभुऱे दधू उत्ऩादनात वातत्म दटकून याशत ेल प्रजनन षभताशी वुधायत.े 
५) आशायाभध्मे लाढील षाय शभश्रणाचा लाऩय कयाला  ल 'अ' जीलनवत्लाचा ऩुयल ठा कयण्मावाठी 
जास्त्तीत जास्त्त दशयला चाया द्माला. 
६) उन्शाच्मा तीव्रतऩेावून वंयषण शोण्मावाठी जनालयांना ऩुयेवा ननलाया उऩरब्ध करून द्माला. गोठा 
शलेळीय अवाला, गयभ शला फाशेय जाण्मावाठी ल थंड शला आत मेण्मावाठी जागा अवाली. 
७) ऩळुलैद्मकांच्मा वससमानुवाय ळेळ्मांना स्त्रॅँगाईर (गोरकृभी) मा जंताच्मा ननभुररानाठी 
पेनफेन्डाझोर शे जंतनाळक द्माले. 



8) उन्शाळ्माच्मा वुयलातीव भेंढमांना देली मा योगाची प्रनतफंधक रव टोचून घ्माली. 
९) म्शळींभध्मे घरभरग्रंथी कभी अवसमाभुऱे घाभातून त्मांच्मा ळयीयात उष्ट्णतचे ेउत्वजरन शोत नाशी 
त्माभुऱे म्शळींना ऩाण्मात  डुं फु द्माल.े गामीच्मा अंगालय ओरे कऩड ेककंला गोणऩाट शबजलून त े
गाईच्मा ऩाठीलय ठेलाले. 

*हटऩ : ळेतकयीफंधूनी षऩकालय ककटकनाळकाची, फुयळीनाळकाची पलायणी कयताना थलत:ची मोग्मती खफयदायी/ काऱजी घ्माली. 
 

 

थरोत : 
१) शलाभान ऩूलारनुभान : प्रादेशळक शलाभान ऩूलारनुभान कें र्द्, भुंफई.  
२) भागीर शलाभान : - 
दठकाण : कृ .भ.वल., ऩुणे.  
दद.  :  ०९.०५.२०२३ 

थलाषयीत 
प्रभुख अन्लेऴक, ग्राकृभौवे, ऐएभएपमु, ऩुणे तथा 
प्रभुख, कृषऴ शलाभानळाथर षलबाग, कृ.भ.षल., ऩुणे 

 

 

 


