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शलाभान अदंाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. १७/०९/२०२१ 
जजल्शा : जऱगाल 
शलाभान अदंाज : 

शलाभान घटक 
ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(१७/०९/२०२१ त े२१/०९/२०२१) 
हदनांक 18 19 20 21 22 

ऩाऊव (मभभी) 11 2 7 11 23 

कभार ताऩभान (अ.ंवे.) 33 32 33 31 30 

ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 23 23 24 24 23 

ढग जथथती (आकाळ) 8 5 7 7 8 

वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 91 92 89 91 94 

दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 63 62 62 66 73 

लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 10 10 10 11 14 

लाऱ्माची हदळा (अंळ) 260 266 243 242 262 

शलाभान अंदाजालय आधारयत कृऴी वल्रा 
ऩीक ऩीक अलथथा कृषऴ षलऴमक वल्रा 
शलाभान वायाांळ/ इळाया बायतीम शलाभान खात्माच्मा प्रादेशळक शलाभान कें द्र , भुांफई माांच्मा अांदाजानुवाय जजल्ह्मात ददनाांक 

१७, २० ल २१ वप्टेंफय, २०२१ योजी शलाभान ढगाऱ याशून काशी दिकाणी ऩालवाची ळक्मता अवून 
ददनाांक १८ ल १९ वप्टेंफय, २०२१ योजी शलाभान ढगाऱ याशून तुयऱक दिकाणी ऩालवाची ळक्मता  
आशे.   

ईळाया : बायतीम शलाभान खात्माच्मा प्रादेशळक शलाभान कें द्र , भुांफई माांच्मा अांदाजानुवाय जजल्ह्मा त 
ददनाांक १९ ल २० वप्टेंफय, २०२१ योजी तुयऱक दिकाणी भेघगजेनेवश ऩालवाची ळक्मता आशे. 

वलस्त्तारयत शे्रणी  
अांदाज (ईआयएपएव) 

वलस्त्तारयत शे्रणी  अांदाजानुवाय ( ईआयएपएव) भध्म भशायाष्ट्र वलबागात (धुऱे, नांदयुफाय, जऱगाल, 
नाशळक, अशभदनगय, ऩुणे, वाताया, वाांगरी, वोराऩूय, कोल्हशाऩूय) ददनाांक  १९ त े२५ वप्टेंफय, २०२१  
दयम्मान  

 ऩालवाच ेप्रभाण वयावयी इतके याशण्माची ळक्मता आशे.  

 कभार ताऩभान वयावयी ऩेषा कभी याशण्माची ळक्मता आशे.  

 ककभान ताऩभान वयावयी इतके याशण्माची ळक्मता आशे.      
वाभान्म वल्हरा  ऩालवाची ळक्मता अवल्हमाने ळेतकयी फाांधलाांनी स्त्लतःची, काढणी केरेल्हमा वऩकाची ल धान्माची 

तवेच आऩल्हमा जनालयाांची काऱजी घ्माली ल जनालये वुयषीत दिकाणी फाांधालीत.  
 ऩडणा-मा ऩालवाच ेऩाणी ळेतात वािलण्मावािी/ भुयवलण्मावािी उऩाम मोजना कयाली.  
 ऩालवाची ळक्मता अवल्हमाने ळक्मतो पलायणी ऩुढे ढकराली ल आलळकता अवल्हमाव ऩालवाचा 
अांदाज ऩाशून ल ऩालवाची उघडीऩ फघून वऩकालय ककटकनाळकाची, फुयळीनाळकाची पलायणी 
कयाली. 

 तुयऱक दिकाणी जास्त्त प्रभाणात ऩडणा ऱ्मा ऩालवाच ेऩाणी ळेतात, उभ्मा वऩकात वाचून याशणाय 
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नाशी माची दषता घ्माली ल अततरयक्त ऩाण्माचा तनचया कयाला. 
काऩूव पुरोया अलस्त्था कऩाळी वऩकाभध्मे ऩाणी वाचल्हमाव भुऱकूज ल भय योगाचा प्रादबुााल शोऊ ळकतो त्माकरयता भय 

योगाची रषणे ददवू रागताच १.५ ककरो मुरयमा +  १.५ ककरो ऩाराळ १०० शरटय ऩाण्मात शभवऱून 
१५० त े२०० शभरी प्रती झाड आऱलणी कयाली. त्मानांतय ८-१० ददलवाांनी २ ककरो डडएऩी १०० शरटय 
ऩाण्मात शभवऱून शे द्रालण १५० त े२०० शभरी झाडाच्मा फुांध्माजलऱ ओताले . वध्माच्मा ढगाऱ ल 
दभट शलाभानाभुऱे काऩूव वऩकालयीर यव ळोऴणाऱ्मा ककडीांच्मा तनमांरणावािी ५  टक्के तनांफोऱी 
अकााची पलायणी ऩालवाचा अांदाज ऩाशून ल ऩालवाची उघडीऩ फघून कयाली. तवेच काऩूव वऩकालयीर 
दशयव्मा अऱीच्मा तनमांरणावािी शेक्टयी  ५ पेयोभन  वाऩऱे उबायालेत . ळेंदयी फोंड अऱीच्मा 
तनमांरणावािी रामकोग्राभा अांडी (रामकोकाडा) १.५ रष/शेक्टय  ळेतात प्रवायण कयाले. तवेच फोंड 
अऱीच्मा (यावामतनक) तनमांरणावािी प्रोपेनोपॉव ५० ईवी ३० शभरी ककां ला जस्त्ऩनोवॅड ४५ एव.वी. 
३.५ शभरी प्रतत १० शरटय ऩाण्मातून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली. 

लाांगी वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा ढगाऱ शलाभानाभुऱे वऩकालय ळेंडा ल पऱ ऩोखयणायी अऱीच्मा तनमांरणावािी  
क्रोयॅन्रातनरीप्रोर १८.५ टक्के एव.वी., ४ शभरी. प्रती १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून ऩालवाची उघडीऩ 
ऩाशून पलायणी कयाली.  

वोमाफीन ळेंगा बयणे  वलवलध प्रकायच्मा ककडीांच्मा/ अऱीांच्मा तनमांरणावािी वऩकाभध्मे एकयी ८ त े१० ऩषी थाांफे उबायालेत. 
वोमाफीन वऩकालय ऩाने खाणाऱ्मा स्त्ऩोडोप्टेया अऱीच्मा  उऩद्रलाचा आगाऊ अांदाज घेऊन नुकवान 
टाऱण्मावािी शेक्टयी ५ स्त्ऩोडोरूयचा लाऩय कयण्मात आरेरे पेयोभेन वाऩऱे, तनमांरणावािी अांडी 
वभुशाांचा तवेच वभुशाने आढऱणा-मा अळमाांचा लेऱीच नामनाट केल्हमाव यावामतनक ककटकनाळकाांचा 
लाऩय टाऱता मेतो. आद्रतामुक्त लतालयणाभुऱे ताांफेया ्मा फुयळीजन्म योगा च्मा तनमांरणावािी  
प्रोवऩकोन्माझोर ककला शेक्झाकोन्माझोर १० शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मातून पलायाल.े  

तुय 
 

पाांद्मा 
पुटण्माची 
अलस्त्था 

ककडीच्मा प्रादबुाालाचा अांदाज घेऊन प्रती शेक्टयी ५ मा प्रभाणात काभगांध वाऩऱे रालालेत. ळेतात 
ऩाणी वाचू न देता अततरयक्त ऩाण्माचा तनचया शोण्माची व्मलस्त्था कयाली. आलळक्मतनुेवाय कोऱऩणी 
ककां ला खुयऩणी कयाली  त्माभुऱे जशभनीतीर ओराला ल अन्न्द्रव्मावािी वऩकाांची ऩयस्त्ऩयाांळी स्त्ऩधाा 
शोणाय नाशी. 

भुग ल 
उडीद  

ळेंगा बयणे 
ऩक्ल अलस्त्था 

भूगाच्मा ळेंगा ७५ टक्के लाऱल्हमालय ऩदशरी तोडणी कयाली ल त्मानांतय ८-१० ददलवाांनी यादशरेल्हमा 
वला ळेंगा तोडाव्मात. काढरेरे वऩक वुयक्षषत दिकाणी िेलाले. ळेंगा खऱमालय चाांगल्हमा लाऱल्हमालय 
भऱणी कयाली. उडदाची काऩणी करून खऱमालय आणून त्माची भऱणी कयाली. उडदाच्मा ळेंगा 
तोडण्माची गयज बावत नाशी.  वािलणीऩुली भूग / उडीद धान्माव  ५-६ ददलव ऊन द्माले.  वािलण 
कोंदट ल ओरवय जागेत करू नमे. वािल ताना कडुतनांफाचा ऩारा ५ टक्के धान्मात शभवऱाला. 
त्माभुऱे वािलणीत कीड रागत नाशी. 

भका पुरोया अलस्त्था 

वऩकालय अभेरयकन रष्ट्कयी आऱीचा १० % ऩेषा जास्त्त प्रादबुााल आढऱून आल्हमाव तनमांरणावािी  
क्रोयानरातनरीप्रोर  १८.५ एव.वी . ४ शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मातून ऩालवाची उघडीऩ  ऩाशून 
पलायणी कयाली. कणवे ऩोखयणायी अऱी- प्रादबुााल शोऊ नमे मावािी वऩक स्त्री-केवय मेण्माच्मा 
अलस्त्थेत अवताना ळेतात रामकोग्राभा चीरोनीव मा ऩयोऩजीली  ककटकाच ेअांडीऩुांज वोडालेत. 

बाजीऩारा 
वऩके 

 वध्मा आद्रतामुक्त शलाभानाभुऱे मा शांगाभातीर शभयची , लाांगी, टोभॅटो, बेंडी, काांदा, बोऩऱा, कायरी 
मा वऩकाांच्मा ऩानाांलयीर कयऩा , पऱकुज आणण पाांद्मा लाऱणे मा फुयळीजन्म योगाांचा प्रादबुााल 
योखण्मावािी डामपेनकोनॅझोर १० शभरी ककां ला अॅझोक्झीस्त्रोफीन १० शभरी ककां ला शेक्झाकोनॅझोर १० 
शभरी ककां ला टेब्मुकोनॅझोर १० शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून दय १० ददलवाांच्मा अांतयाने 
तीन त ेचाय पलायण्मा आरटून ऩारटून कयाव्मात. तवेच मा वऩकाांलय बूयी योगाचा प्रादबुााल ददवताच 
ऩाण्मात वलयघऱणाये गांधक २५ गॅ्रभ ककां ला टेब्मुकोनॅझोर १० शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून 
२-३ पलायण्मा दय १५ ददलवाांच्मा अांतयाने कयाव्मात.  

आांफा   वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे आांफा वऩकालय नवलन पुटीलयीर ककड ल योगाांच्मा 



तनमांरणावािी रॅभडा वामशेरोथ्रीन ५  % ई वी ६ शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून ऩालवाची 
उघडीऩ ऩाशून पलायाले.  

केऱी 
वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा ढगाऱ, उष्ट्ण ल दभट शलाभानाभुऱे केऱीलयीर कयऩा (शवगाटोका) योगाच्मा तनमांरणावािी  
योगग्रस्त्त ऩानाचा बाग/ ऩाने काढून जाऱालीत. योगाची रषणे ददवताच प्रोऩीकोन्माझोर ५ शभरी. ल 
शभनयर ओईर १०० शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली 
त्मानांतय २० ददलवाच्मा अांतयाने २ पलायण्मा कयाव्मात. 

डाशऱांफ 
पऱ लाढीची 
अलस्त्था 

पऱधायण फागेत, पक्त पऱ लाढीच्मा अलस्त्थेत तरेकट डाग व्मलस्त्थाऩणावािी कॉऩय शामड्रोक्वाइड 
५३.८% २ ० गॅ्रभ + स्त्रेप्टोवामक्रीन १००% ५ गॅ्रभ + ब्रोनोऩॉर ९५ – ९८ % ५ गॅ्रभ + स्त्पे्रडय 
स्त्टीकय ५ शभरी प्रती १० रीटय ऩाण्मात शभवऱून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली. 

जनालयाांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 योगप्रवाय शोऊ नमे मावािी योगी जनालय लेगऱी िेलातीत. योगी जनालयाांच ेभर-भूर दयू नेऊन 
टाकाले. वला तनयोगी जनालयाांना राऱ खुयकत योगाची प्रततफांधक रव टोचाली. ऩालवाळमात गलत 
जास्त्त प्रभाणात खाल्हरे गेल्हमाव जनालयाांची अन्नऩचनाची किमा बफघडत ेल त्माांना शगलण रागते. 
त्माभुऱे ऩालवाळमाभध्मे चयाऊ जनालयाांच्मा आशायात लाऱरेल्हमा चाऱ्माच ेप्रभाण तुरनात्भकरयत्मा 
अधधक िेलाले. जनालयाांना ऩोटातीर जांताच्मा तनमांरणावािी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने जांतनाळक 
ऩाजाले. जनालयाांना योग प्रततफांधक उऩाम म्शणून ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने मोग्म लेऱी रवीकयण 
करून घ्माले तवेच जनालयाांना ल ऩक्षमाांना नेशभी वऩण्माव स्त्लछ ल थांड ऩाणी द्माले. 

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

थरोत : 
१) शलाभान ऩूलाानुभान : प्रादेशळक शलाभान ऩूलाानुभान कें द्र, भुांफई.  
२) भागीर शलाभान : - 
दिकाण : कृ .भ.वल., ऩुणे.  
दद.  :  १७.०९.२०२१ 

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

 

 


