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

भागीर आठलडमाच ेशलाभान : 
भागीर आठलडमाच ेशलाभान : ऩुणे ऩरयवयात भागीर आठलडमात कभार ताऩभान २६.७ त े३३.८ अंळ वेल्सवअव तय ककभान ताऩभान 
२०.६ त े२२.० अंळ वेल्सवअवच्मा दयम्मान शोते. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ९२ त े९८ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ५० त े८७ टक्के 
शोती. लाऱ्माचा वयावयी लेग ताळी ०.८ त े२.४ कक.भी. शोता. भागीर आठलड्मात १६७.५ मभभी एलढा ऩाऊव झारा.  

शलाभान अंदाज : ऩुढीर ऩाच ददलवात ऩुणे ल्जस्मात कभार ताऩभान ३० त े३१ अंळ वेल्सवअव, तय ककभान ताऩभान २० त े२१ अंळ 
वेल्सवअवच्मा दयम्मान याशीर. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ९२ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ६५ टक्के दयम्मान याशीर. लाऱ्माचा 
वयावयी लेग ताळी ०५ त े११ कक.भी. दयम्मान याशीर. आकाळ ऩूणरत: ढगाऱ याशीर. लाऱ्माची ददळा नैऋत्मेकडून ईळान्मेकड ेयाशीर. 

भागीर आठलड्मातीर शलाभान 

(१०/१०/२०२० त े१६/१०/२०२०) 
शलाभान घटक 

ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 
(१६/१०/२०२० त े२०/१०/२०२०) 

10 11 12 13 14 15 16 हदनांक 17 18 19 20 21 

0.2 23.6 2.4 16.2 5.9 112.1 7.1 ऩाऊव (मभभी)  10 3 29 24 14 

32.8 33.8 28.0 31.3 31.7 28.0 26.7 कभार ताऩभान (अ.ंवे). 31 31 31 30 31 

22.0 22.0 20.6 21.3 21.7 22.0 21.8 ककभान ताऩभान (अं .वे). 21 20 21 21 21 

              ढग जथथती (आकाळ)  5 7 7 8 8 

92 98 95 95 97 95 97 वकाऱची वाऩेष आर्द्रता )%( 92 90 91 93 93 

50 87 58 83 85 77   दऩुायची वाऩेष आर्द्रता )%( 68 57 60 69 72 

1.8 1.6 1.2 0.9 0.8 2.4   लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव)  5 5 9 8 11 

              लाऱ्माची हदळा (अळं) 176 250 271 284 285 

 

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

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

ईळाया :  ऩुणे ल्जस्मात दद. १७, १९ ल २० ऑक्टोफय २०२० योजी तुयऱक दठकाणी भेघगजरना, 
वलजांच्मा कडकडाटावश ऩाऊव ऩडण्माची ळक्मता आशे.     

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

 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 
पलायणी कयाली. 

 खयीऩ वऩकांची काढणी, भऱणी ऩालवाचा अंदाज ऩाशून ल ऩालवाची उघडीऩ फघून कयाली ल वदय 
वऩकांच ेऩालवाने नुकवान शोऊ नमे  माकरयता काढरेसमा वऩकांची वुयक्षषत दठकाणी वाठलण 
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कयाली. 
 ल्जस्मातीर यब्फी ज्लायी ल ल्जयामत शयबया  वऩकांची ऩेयणी कयणेवाठी जमभनीची  ऩुलरभळागत 

करुन जमभन तमाय कयाली.  यब्फी ज्लायी ल इतय वऩकांची  जमभनीच्मा ऩुयेश्मा ओराव्मालय  ल 
मोग्म खोरीलय फीजप्रकिमा करून ऩेयणी कयाली. 

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

 तवेच ळेतकयी फंधूनी भेघगजरना ल वलजेचा ऩूलारनुभाना  कयीता दामभनी भोफाईर अॎऩचा लाऩय 
कयाला. 

बात दाणे बयणे   

दाणे बयणे अलस्त्थेत  १० वेभी ऩाण्माची ऩातऱी ठेलाली ल वऩकाभध्मे वाठरेसमा अततरयक्त 
ऩालवाच्मा ऩाण्माचा तनचया कयाला . ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे  बात  वऩकालय ऩाने गुंडाऱणाऱ्मा 
अऱीने आर्थरक नुकवानाची ऩटरी (२ प्रदबुारलीत ऩाने प्रती चूड) ओरांडसमानंतय मळपायळीत पलायणी 
रगेच कयाली. ऩाने गुंडाऱणायी अऱी, खोड कीड आणण तुडतुड ेमाच्मा तनमंरणाकरयता ५ टक्के 
तनफंोऱी अकारची ककंला अमवपेट ७५ टक्के एव ऩी, ६०० ग्रभ प्रती शेक्टयी ५०० मरटय ऩाण्मात 
मभवऱून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली. 

वोमाफीन ऩक्लता त े
काढणी  

वोमाफीनच्मा उभ्मा वऩकात ळेताभध्मे चय काढून ऩाण्माचा चांगरा तनचया कयाला ल ळेताभध्मे शला 
खेऱती ठेलाली. ऩाऊव थांफताच ऩक्ल वऩकाची काढणी करून काडाच ेछोटे छोटे ढीग करून प्रखय वूमर 
प्रकाळात लाऱलाले. त्मानंतय प्रादबुारल / उगलण झारेसमा ळेंगा फाजूरा काढून भऱणी कयाली. 

तुय पुरोया  

ऩालवाच ेऩाणी ळेतात, उभ्मा वऩकात वाचून याशणाय नाशी माची दषता घ्माली ल अततरयक्त ऩाण्माचा 
तनचया शोण्मावाठी उतायाच्मा फाजूने चय काढाली. तूय वऩकाभध्मे भय योगाच ेतनमंरणावाठी 
ट्रामकोडभार १० ग्राभ प्रती १ मरटय ऩाण्मात मभवऱून ५०-१०० मभरी प्रती झाड आऱलणी (ड्रेंर्चगं) 
कयाले. तूय वऩकालयीर ऩाने गुंडाऱणायी अऱीच्मा तनमंरणावाठी ५ % तनफोंऱी अकारची पलायणी 
कयाली. 

ऊव ऩूलर शंगाभ  
रागलड 

ऩूलर शंगाभी ऊव रागलड ऩाऊव थांफसमालय आणण जमभनीभध्मे लाऩवा आसमालयच कयाली. 
रागलडीवाठी को.८६०३२(नीया), को.एभ.०२६५(पुरे २६५), एभ.एव.१०००१ (पुरे १०००१), को.९४०१२ 
(पुरे वावलरी), को.वी.६७१ (लवंत-१) मा जातींची तनलड कयाली. 

 

मरफंू लगीम 
वऩक  

 वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे पामटोऩथोया मा फुयळीच्मा तनमंरणावाठी ट्रामकोडभार जैवलक 
फुयळी २५ ग्रॎभ प्रतत झाड मा प्रभाणात ळेणखताभध्मे मभवऱून लाऩयाली.  भोवंफीभध्मे पऱ 
काढणीऩुली मेणाये देठ कुज मा योगाच्मा तनमंरणावाठी काफेडॎझीभ १ ० ग्रॎभ प्रतत १० मरटय  
ऩाण्मातून पलायणी ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून कयाली. 

कांदा  वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे कांदा वऩकालयीर पुरककडे  ल कयऩा  मा ककडीच्मा ल योग  
तनमंरणावाठी डामभेथोमएट ३० % ईवी १५ मभरी ककंला समाम्डा वाम्मारोथ्रीन ५ % ई वी ६ 
मभरी + टेब्मूकोनॎझोर १० मभरी + ल्स्त्टकय १० मभरी  प्रती १०  मरटय ऩाण्मात मभवऱून पलायणी 
ऩालवाची उघडीऩ  ऩाशून कयाली . यांगडा कांदा रागलड ऑक्टोफय अखेयऩूली ऩूणर कयाली. मावाठी 
फवलंत ७८० , पुरे वभथर ल एन-२-४-१ मा लाणांचा लाऩय कयाला. बफमाण्माव अझोल्स्त्ऩरयरभ ल 
स्त्पुयद वलयघऱणाये ल्जलाणु मांची प्रत्मेकी २५ ग्रॎभ प्रतत ककरो माप्रभणेा फीजप्रकिमा कयाली.  

मभयची   वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे मभयची वऩकात ऩानालयीर दठऩके ददवताच कॉऩय 
ऑल्क्झक्रोयाईड ककंला क्रोयोथॎरोनीर २५ ग्रॎभ प्रतत १० रीटय ऩाण्मातून पलायणी कयण्मात माली.  
भय योग तनमंरणावाठी २५ ग्रॎभ कॉऩय ऑल्क्झक्रोयाईड १० रीटय ऩाण्माभध्मे मभवऱून प्रती झाडाव 
५० मभरी. प्रभाणे ल्जयलण कयण्मात माली. 

जनालयांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 वलर जनालयांना चऩटे कृभी (मरव्शय फ्लसमूक) योग प्रततफंधक उऩाम म्शणून ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने 
रवीकयण करून घ्माले. 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 ऩाणी द्माले.   
*हटऩ : ळेतकयीफंधूनी षऩकालय ककटकनाळकाची, फुयळीनाळकाची पलायणी कयताना थलत:ची मोग्मती खफयदायी/ काऱजी घ्माली. 

 

थरोत : 
१) शलाभान ऩूलारनुभान : प्रादेमळक शलाभान ऩूलारनुभान कें र्द्, भुंफई.  
२) भागीर शलाभान : बायत भौवभ वलसान वलबाग लेधळाऱा , कृ.भ.वल., ऩुणे 
दठकाण : कृ .भ.वल., ऩुणे.  
दद.  :  १६.१०.२०२० 

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

 


