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

भागीर आठलडमाच ेशलाभान : 
भागीर आठलडमाच ेशलाभान : ऩुणे ऩरयवयात भागीर आठलडमात कभार ताऩभान २९.६ त े३२.७ अंळ वेल्सवअव तय ककभान 
ताऩभान २०.६ त े२३.२ अंळ वेल्सवअवच्मा दयम्मान शोते. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ८५ त े९५ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ५९ 
त े९३ टक्के शोती. लाऱ्माचा वयावयी लेग ताळी १.४ त े६.७ कक.भी. शोता.   

शलाभान अंदाज : ऩुढीर ऩाच ददलवात ऩुणे ल्जस्मात कभार ताऩभान २९ त े३१ अंळ वेल्सवअव, तय ककभान ताऩभान २२ अंळ 
वेल्सवअवच्मा दयम्मान याशीर. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ९० टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ८० टक्के दयम्मान याशीर. लाऱ्माचा 
वयावयी लेग ताळी १७ त े२७ कक.भी. दयम्मान याशीर. आकाळ ऩूणरत: ढगाऱ याशीर. लाऱ्माची ददळा नैऋत्मेकडून ईळान्मेकड ेयाशीर. 
 

भागीर आठलड्मातीर शलाभान 

(२२/०७/२०२० त े२८/०७/२०२०) 
शलाभान घटक 

ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(०४/०८/२०२० त े०८/०८/२०२०) 
22 23 24 25 26 27 28 हदनांक 4 5 6 7 8 

0.0 1.5 7.6 31.5 36.8 0.0 0.0 ऩाऊव (मभभी) 324 212 98 30 18 

32.5 32.7 31.6 29.6 31.9 30.8 30.0 कभार ताऩभान (अ.ंवे.) 29 29 30 30 31 

23.2 23.1 22.7 20.6 22.0 22.2 22.5 ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 22 22 22 22 22 

              ढग जथथती (आकाळ) 8 8 8 8 7 

87 85 92 95 92 87 85 वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 91 92 91 89 88 

78 62 93 65 59 73 69 दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 81 82 85 79 71 

3.2 3.7 3.9 1.5 1.4 3.9 6.7 लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 27 25 20 17 17 

              लाऱ्माची हदळा (अळं) 253 251 229 245 261 

 

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 

०४ त े०६ ऑगस्त्ट २०२० योजी फशुतांळ दठकाणी तय ०७ ल ०८ ऑगस्त्ट २०२० योजी काशी दठकाणी 
ऩाऊव ऩडण्माची ळक्मता आशे. 
ईळाया : ल्जस्मातीर बोय, लेसशा, भुऱळी, भालऱ, खेड, आंफेगाल, जुन्नय, शलेरी तारुक्मात ददनांक 
०४ त े०६ ऑगस्त्ट २०२० योजी तुयऱक दठकाणी  जोयदाय त ेभुवऱधाय ऩाऊव ऩडण्माची ळक्मता 
अवून ल्जस्मातीर ऩुयंदय, दौंड, शळरूय, फायाभती, इंदाऩूय तारुक्मात तुयऱक दठकाणी  जोयदाय ऩाऊव 
ऩडण्माची ळक्मता आशे.    

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

 ऩालवाची ळक्मता अवसमाने ळेतकयी फांधलांनी स्त्लत्ची तवेच आऩसमा जनालयांची काऱजी 
घ्माली ल जनालये वुयषीत दठकाणी फांधालीत. 

 ऩालवाचा अंदाज ऩाशून ल ऩालवाची उघडीऩ फघून वऩकालय ककटकनाळकाची, फुयळीनाळकाची 
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पलायणी कयाली तवेच ऩुढीर तीन ददलव जोयाचा ऩालवाची ळक्मता अवसमाने वऩकांना लयखत े
देणे वध्मा ऩुढे ढकराल.े 

 ऩडणा-मा ऩालवाच ेऩाणी ळेतात वाठलण्मावाठी/ भुयवलण्मावाठी उऩाम मोजना कयाली.  

बात रागलड 

बाताची यादशरेरी रागण ऩूणर कयाली ल नलीन रागण केरेसमा बात खाचयात योऩे ल्स्त्थय शोईऩमतं 
ऩाण्माची ऩातऱी १ त े२ वें.भी. ठेलाली.  तवेच ज्मा दठकाणी रागलड केरेरी योऩे प्राथशभक अलस्त्थेत 
आशेत तथेे २-३ वें.भी ऩाण्माची ऩातऱी ठेलाली. बातयोऩांची ऩुनरारगलड झारेसमा दठकाणी 
तणतनमंरणावाठी ब्मुटाक्रोय ५० ईवी ककंला फेंथथओकाफर ५० ईवी १.५ ककरो ५०० शर टय ऩाण्मात 
शभवऱून रालणीनंतय १ आठलड्माच्मा आत पलायाले. तणनाळक पलायणी ऩुली खाचयातीर वंऩुणर 
ऩाणी काढून टाकाले ल दवु-मा ददलळी ऩुन्शा ऩाणी बयाले. 

वोमाफीन 
वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

वऩकालय खोडभाळीचा प्रादबुारल आढऱून आसमाव त्माच्मा तनमंरणावाठी क्रोयानट्रातनरीप्रोर १८.५ 
एव.वी. २.५ शभरी प्रतत १० शरटय ऩाण्मातून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी घ्माली. 

ऊव  
 

रागलड अलस्त्था 

अडवारी ऊव रागलडीवाठी जशभनीची ऩूलरभळागत करून यानफांधणी आखणी ऩूणर कयाली. अडवारी 
ऊव रागण कयताना को ८६०३२ ल को एभ ०२६५ मा शळपायळीत जातींचा लाऩय कयाला.  फुयळीजन्म 
योग ल खलरे ककड माच्माऩावून प्रततफंधावाठी ऊव फेणे रागणीऩूली १०० शरटय ऩाण्मात डामभेथोएट 
३० % प्रलाशी २६५ शभरी शभवऱून १० शभतनटांवाठी  फुडलून ठेऊन फेणे प्रकिमा कयाली.  अॎवेटोफॎक्टय 
आणण स्त्पुयद वलयघऱवलणाये जीलाणू वंलधरक अनुिभे १० ककरो आणण १.२५ ककरो प्रती १०० शरटय 
ऩाण्मात शभवऱून तमाय केरेसमा र्द्ालणात ऊवाच्मा दटऩऱ्मा ३० शभतनट फुडलून नंतय रागण कयाली 
त्माभुऱे नरखताभध्मे ५० % ची तय स्त्पुयदखताभध्मे २५ % फचत शोत.े 

तुय 
 

वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

अथधक उत्ऩादनावाठी वऩक ऩेयणीनंतय ३०-४५ ददलव ळेत तणवलयदशत ठेलाले जेणेकरून जशभनीतीर 
ओराला ल अन्न्र्द्व्मावाठी वऩकांची ऩयस्त्ऩयांळी स्त्ऩधार शोणाय नाशी.  तवेच तुयीच्मा  अथधक 
उत्ऩादनावाठी रागलडीऩावून ४५ ददलवांनी ळेंडा खुडण्माची किमा कयाली. 

भुग उडीद  
पुरोया  
अलस्त्था 

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

भका 
वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

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

टोभॎटो पऱधायणा  

टोभॎटोलयीर पऱऩोखयणा-मा अऱीच्मा व्मलस्त्थाऩनावाठी ककडरेरी पऱे भातीत ऩुरुन टाकालीत तवेच 
डसेटाभेथ्रीन २.८ % ईवी ८ शभरी ककंला ल्क्लनॉरपॉव २५ % ईवी २० शभरी ककंला   रॎम्ब्डा 
वामशॎरोथ्रीन ५% ईवी ६ शभरी प्रतत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱुन ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी 
कयाली. 

कागदी शरफंू  
वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा ढगाऱ शलाभानाभुऱे वऩकालयीर भाला ककडीच्मा तनमंरणावाठी डामभीथोएट २० शभरी १० 
शरटय ऩाण्मातून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायाले. 

जनालयांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 जनालयांच्मा गोठमा बोलती ऩाणी वाठणाय नाशी तवेच गोठ्मात ओरवयऩणा याशणाय नाशी माची 
दषता घ्माली. जनालयांना ऩोटातीर जंताच्मा तनमंरणावाठी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने जंतनाळक 
ऩाजाले. जनालयांना योग प्रततफंधक उऩाम म्शणून ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने मोग्म लेऱी रवीकयण 
करून घ्माले तवेच जनालयांना ल ऩक्षमांना नेशभी वऩण्माव स्त्लछ ल थंड ऩाणी द्माले.  

*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 : बायत भौवभ वलसान वलबाग लेधळाऱा , कृ.भ.वल., ऩुणे 
दठकाण : कृ .भ.वल., ऩुणे.  
दद.  :  ३१.०७.२०२० 

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

 


