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शलाभान अदंाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. १६/१०/२०२० 
जजल्शा : जऱगाल 
शलाभान अदंाज : 

शलाभान घटक 
ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(१६/१०/२०२० त े२०/१०/२०२०) 
हदनांक 17 18 19 20 21 

ऩाऊव (मभभी) 10 19 33 3 10 

कभार ताऩभान (अ.ंवे.) 34 32 34 31 32 

ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 25 24 24 23 24 

ढग जथथती (आकाळ) 6 8 8 7 8 

वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 83 85 90 89 86 

दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 56 60 57 62 57 

लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 5 6 8 7 7 

लाऱ्माची हदळा (अंळ) 119 252 307 287 224 

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 

१६, १७ ल १८ ऑक्टोफय २०२० योजी काशी दिकाणी तय ददनाांक १९ ल २० ऑक्टोफय २०२० योजी 
तुयऱक दिकाणी ऩाऊव ऩडण्माची ळक्मता आशे.  

ईळाया :  जजल्ह्मात दद. १६, १७, १९ ल २० ऑक्टोफय २०२० योजी तुयऱक दिकाणी भेघगजजना, 
वलजाांच्मा कडकडाटावश ऩाऊव ऩडण्माची ळक्मता आशे.     

वाभान्म वल्हरा  ऩडण्माऱ्मा ऩालवाच ेऩाणी ळेतात, उभ्मा वऩकात वाचून याशणाय नाशी माची दषता घ्माली ल 
अततरयक्त ऩाण्माचा तनचया शोण्मावािी उतायाच्मा फाजूने चय काढाली. 

 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. 

 खयीऩ वऩकाांची काढणी, भऱणी ऩालवाचा अांदाज ऩाशून ल ऩालवाची उघडीऩ फघून कयाली ल वदय 
वऩकाांच ेऩालवाने नुकवान शोऊ नमे  माकरयता काढरेल्हमा वऩकाांची वुयक्षषत दिकाणी वािलण 
कयाली. 

 जजल्ह्मातीर यब्फी ज्लायी ल जजयामत शयबया  वऩकाांची ऩेयणी कयणेवािी जशभनीची  ऩुलजभळागत 
करुन जशभन तमाय कयाली.  यब्फी ज्लायी ल इतय वऩकाांची  जशभनीच्मा ऩुयेश्मा ओराव्मालय  ल 
मोग्म खोरीलय फीजप्रकिमा करून ऩेयणी कयाली. 

 ळेतकयी फांधूनी शलाभान अांदाजालय आधारयत कृऴी वल्हरा ल शलाभानचा ऩूलाजनुभाना  कयीता 
भेघदतु भोफाईर अॅऩचा लाऩय कयाला. 
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 तवेच ळेतकयी फांधूनी भेघगजजना ल वलजेचा ऩूलाजनुभाना  कयीता दाशभनी भोफाईर अॅऩचा लाऩय 
कयाला. 

काऩूव फोंड े अलस्त्था 

वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे काऩूव वऩकालयीर यव ळोऴणाऱ्मा ककडीांच्मा तनमांरणावािी ५  
टक्के तनांफोऱी अकाजची पलायणी ऩालवाचा अांदाज ऩाशून ल ऩालवाची उघडीऩ फघून कयाली. काऩूव 
वऩकालयीर ऩाांढऱ्मा भाळीच्मा तनमांरणावािी फ्रोतनक्माशभड ५० डब्ल्हमूजी. ४ ग्राभ ककां ला डीनोटेफ्मुयान 
२० % एवजी. ३ ग्राभ  प्रतत १० शरटय ऩाण्मातून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली.   गुराफी 
फोंड अऱीच्मा तनमांरणावािी (यावामतनक) तनमांरणावािी प्रोपेनोपॉव ५० ई .वी. २० शभरी ककां ला 
जस्त्ऩनोवॅड ४५ एव.वी. ३.५ शभरी ककां ला थामोडीकाफज ७५ डब्रू.ऩी. २० ग्राभ  प्रतत १० शरटय ऩाण्मातून 
ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली. काऩुव वऩकात ऩाने, पुरे, फोंड ेमाांची गऱ कभी शोण्मावािी 
प्रॅनोकपक्व मा वांजजलकाची एकयी ४० शभरी प्रतत १०० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली.  

वोमाफीन ऩक्लता त े
काढणी  

वोमाफीनच्मा उभ्मा वऩकात ळेताभध्मे चय काढून ऩाण्माचा चाांगरा तनचया कयाला ल ळेताभध्मे शला 
खेऱती िेलाली. ऩाऊव थाांफताच ऩक्ल वऩकाची काढणी करून काडाच ेछोटे छोटे ढीग करून प्रखय वूमज 
प्रकाळात लाऱलाले. त्मानांतय प्रादबुाजल / उगलण झारेल्हमा ळेंगा फाजूरा काढून भऱणी कयाली. 

बुईभुग 

 
ळेंगा बयणे त े

ऩक्लता 
ऩालवाच ेऩाणी ळेतात, उभ्मा वऩकात वाचून याशणाय नाशी माची दषता घ्माली ल अततरयक्त ऩाण्माचा 
तनचया शोण्मावािी उतायाच्मा फाजूने चय काढाली. ऩाऊव थाांफताच ऩक्ल वऩकाची काढणी कयाली. 

तुय पुरोया  

ऩालवाच ेऩाणी ळेतात, उभ्मा वऩकात वाचून याशणाय नाशी माची दषता घ्माली ल अततरयक्त ऩाण्माचा 
तनचया शोण्मावािी उतायाच्मा फाजूने चय काढाली. तूय वऩकाभध्मे भय योगाच ेतनमांरणावािी 
ट्रामकोडभाज १० ग्राभ प्रती १ शरटय ऩाण्मात शभवऱून ५०-१०० शभरी प्रती झाड आऱलणी (ड्रेंचचांग) 
कयाले. तूय वऩकालयीर ऩाने गुांडाऱणायी अऱीच्मा तनमांरणावािी ५ % तनफोंऱी अकाजची पलायणी 
कयाली. 

शभयची   वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे शभयची वऩकात ऩानालयीर दिऩके ददवताच कॉऩय 
ऑजक्झक्रोयाईड ककां ला क्रोयोथरॅोनीर २५ गॅ्रभ प्रतत १० रीटय ऩाण्मातून पलायणी कयण्मात माली.  
भय योग तनमांरणावािी २५ गॅ्रभ कॉऩय ऑजक्झक्रोयाईड १० रीटय ऩाण्माभध्मे शभवऱून प्रती झाडाव 
५० शभरी. प्रभाणे जजयलण कयण्मात माली. 

केऱी 
वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा शलाभानाभुऱे केऱी वऩकालय पुरकीडीच्मा तनमांरणावािी ककऱीच ेघड ६ टक्के 
वच्छीद्रतचे्मा ऩॉरीथीन वऩळव्माांनी झाकालेत. तवेच भाला ककडीच्मा तनमांरणावािी डामभेथोएट २० 
शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मातून पलायाले.  

जनालयाांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 वलज जनालयाांना चऩटे कृभी (शरव्शय फ्ल्हमूक) योग प्रततफांधक उऩाम म्शणून ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने 
रवीकयण करून घ्माले. 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 ऩाणी द्माले.   

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

थरोत : 
१) शलाभान ऩूलाजनुभान : प्रादेशळक शलाभान ऩूलाजनुभान कें द्र, भुांफई.  
२) भागीर शलाभान : - 
दिकाण : कृ .भ.वल., ऩुणे.  
दद.  :  १६.१०.२०२० 

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

 



 

 


