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शलाभान अदंाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. ०४/०८/२०२० 
जजल्शा : जऱगाल 
शलाभान अदंाज : 

शलाभान घटक 
ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(०४/०८/२०२० त े०८/०८/२०२०) 
हदनांक 4 5 6 7 8 

ऩाऊव (मभभी) 18 17 12 3 13 

कभार ताऩभान (अ.ंवे.) 31 31 32 32 32 

ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 24 23 23 24 24 

ढग जथथती (आकाळ) 6 7 7 6 7 

वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 81 86 83 80 81 

दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 55 55 66 54 56 

लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 8 16 13 13 17 

लाऱ्माची हदळा (अंळ) 116 249 203 248 273 

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 

०४, ०५, ०६ ल ०८ ऑगस्त्ट २०२० योजी काशी दिकाणी तय ०७ ऑगस्त्ट २०२० योजी तुयऱक  
दिकाणी ऩाऊव ऩडण्माची ळक्मता आशे. 

वाभान्म वल्हरा  ऩडण्माऱ्मा ऩालवाच ेऩाणी ळेतात, उभ्मा वऩकात वाचून याशणाय नाशी माची दषता घ्माली ल 
अततरयक्त ऩाण्माचा तनचया कयाला. 

 ऩालवाची ळक्मता अवल्हमाने ळेतकयी फाांधलाांनी स्त्लतःची तवेच आऩल्हमा जनालयाांची काऱजी 
घ्माली ल जनालये वुयषीत दिकाणी फाांधालीत. 

 ऩालवाचा अांदाज ऩाशून ल ऩालवाची उघडीऩ फघून वऩकालय ककटकनाळकाची, फुयळीनाळकाची 
पलायणी कयाली तवेच वऩकाांना लयखत ेदेणे. 

 ऩडणा-मा ऩालवाच ेऩाणी ळेतात वािलण्मावािी/ भुयवलण्मावािी उऩाम मोजना कयाली.  

काऩूव 
वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

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 
ऩेयणी झारेल्हमा काऩूव वऩकालयीर दशयव्मा अऱीच्मा तनमांरणावािी शेक्टयी  ५ पेयोभन  वाऩऱे 
उबायालेत. काऩूव वऩकालयीर राल्हमा योगाच्मा तनमांरणावािी शळपायळी खताऩेषा २५  % जास्त्त 
खताची भारा द्माली (१२५ :६५:६५) त्मावोफत २०-३० ककरोगॅ्रभ भॅग्नेशळअभ वल्हपेट प्रतत शेक्टयी 
माप्रभाणे द्माली. माशळलाम वऩक लाढीच्मा काऱात २  % DAP च्मा दोन पलायण्मा १५ ददलवाच्मा 
अांतयाने कयाव्मात.  काऩूव जजतनांग शभल्हवच्मा ऩरयवयाभध्मे ळेंदयी फोंड अऱीवािी पेयोभन वाऩऱे 
रालाले. तवेच जजतनांग शभरच्मा आवऩाव ककभान २ कक.भी ऩरयवयातीर ळेताांभध्मे पेयोभन वाऩऱे 
रालाले. 
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वोमाफीन 
वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

वऩकालय खोडभाळीचा प्रादबुााल आढऱून आल्हमाव त्माच्मा तनमांरणावािी क्रोयानट्रातनरीप्रोर १८.५ 
एव.वी. २.५ शभरी प्रतत १० शरटय ऩाण्मातून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी घ्माली. 

तुय 
 

वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

अधधक उत्ऩादनावािी वऩक ऩेयणीनांतय ३०-४५ ददलव ळेत तणवलयदशत िेलाले जेणेकरून जशभनीतीर 
ओराला ल अन्न्द्रव्मावािी वऩकाांची ऩयस्त्ऩयाांळी स्त्ऩधाा शोणाय नाशी.  तवेच तुयीच्मा  अधधक 
उत्ऩादनावािी रागलडीऩावून ४५ ददलवाांनी ळेंडा खुडण्माची किमा कयाली. 

भुग उडीद  
पुरोया  
अलस्त्था 

पुरकऱी रागण्माच्मा आणण ळेंगा बयण्माच्मा अलस्त्थेत गयजेनुवाय कीड ल योग तनमांरणावािी 
भोनोिोटोपॉव ३६% एव एर  ६२५ शभरी + ऩाण्मात शभवऱणाये गांधक १२५० ग्राभ ५०० शरटय 
ऩाण्मातून प्रती शेक्टयी ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी घ्माली. 

भका 
वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

भका वऩकात खोड कीड तनमांरणावािी पोयेट १०% दाणेदाय ककटकनाळक शेक्टयी १० ककरो  प्रभाणे 
भातीत शभवऱाले. वऩकालय अभेरयकन रष्कयी आऱीचा १०% ऩेषा जास्त्त प्रादबुााल आढऱून आल्हमाव 
तनमांरणावािी क्रोयानट्रातनरीप्रोर  १८.५ एव.वी. ४ शभरी प्रतत १० शरटय ऩा ण्मातून ऩालवाची 
उघडीऩ ऩाशून पलायणी घ्माली. 

टोभॅटो पऱधायणा  

टोभॅटोलयीर पऱऩोखयणा-मा अऱीच्मा व्मलस्त्थाऩनावािी ककडरेरी पऱे भातीत ऩुरुन टाकालीत तवेच 
डले्हटाभेथ्रीन २.८ % ईवी ८ शभरी ककां ला जक्लनॉरपॉव २५ % ईवी २० शभरी ककां ला   रॅम्ब्डा 
वामशॅरोथ्रीन ५% ईवी ६ शभरी प्रतत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱुन ऩालवाची उघडीऩ फघून पलायणी 
कयाली. 

बाजीऩारा 
वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा ढगाऱ शलाभानाभुऱे बाजीऩारा वऩकालयीर पुरकक डीच्मा तनमांरणावािी इशभडाक्रोवप्रड 
१७.८% एव एर ५ शभरी ककां ला  कपप्रोतनर ५ % एव.वी १५ शभरी १० शरटय ऩाण्मातून ऩालवाची 
उघडीऩ फघून पलायाले. 

केऱी 

वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

फागेतीर जशभन स्त्लपच्छ. ल बुवबुशळत िेलाली. त्मारकरयता उबी आडली कुऱलणी कयाली. दय ३ भदशने 
अांतयाने टीचणी फाांधणी कयाली. झाडाांना भातीची बय द्माली. केऱीच्माजु फुांध्माुुरगत अनेक वऩरे मेऊ 
रागतात. ती लेऱच्माऱ लेऱी धायदाय कोमत्माने तनमशभत काढून टाकालीत. केऱीची योगग्रस्त्त ऩाने 
काऩून फागेफाशेय नष्ट कयालीत. दशयली ऩाने काऩू नमेत. आलश्माकता बावल्हमायव झाडाव आधाय 
द्माला.  

जनालयाांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 जनालयाांच्मा गोिमा बोलती ऩाणी वािणाय नाशी तवेच गोठ्मात ओरवयऩणा याशणाय नाशी माची 
दषता घ्माली. जनालयाांना ऩोटातीर जांताच्मा तनमांरणावािी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने जांतनाळक 
ऩाजाले. जनालयाांना योग प्रततफांधक उऩाम म्बशणून 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.  :  ०४.०८.२०२० 

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

 

 

 


