
अॅग्रोभेट अॅडलामझयी फुरेटीन  

ग्राभीण कृषऴ भौवभ वेला, ऐएभएपमु, 
कृऴी शलाभानळास्त्र वलबाग  

पोन : ०२०-२५५३८००९           कृऴी भशाषलद्मारम, ऩुणे ४११ ००५   ई-भेर : amfupune@gmail.com 

  शलाभान अदंाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. २६/०२/२०२१ 
जजल्शा : ऩणेु 

            भागीर आठलडमाच ेशलाभान : 
भागीर आठलडमाच ेशलाभान : ऩुणे ऩरयवयात भागीर आठलडमात कभार ताऩभान २७.८ त े३५.२ अंळ वेल्सवअव तय ककभान ताऩभान 
११.५ त े१६.४ अंळ वेल्सवअवच्मा दयम्मान शोते. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ८६ त े९४ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता २६ त े४२ टक्के 
शोती. लाऱ्माचा वयावयी लेग ताळी १.३ त े४.८ कक.भी. शोता.  

शलाभान अंदाज : ऩुढीर ऩाच ददलवात ऩुणे ल्जस्मात कभार ताऩभान ३५ त े३७ अंळ वेल्सवअव, तय ककभान ताऩभान १६ त े१९ अंळ 
वेल्सवअवच्मा दयम्मान याशीर. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ३० टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता १३ टक्के दयम्मान याशीर. लाऱ्माचा 
वयावयी लेग ताळी ०८ त े१४ कक.भी. दयम्मान याशीर. आकाळ ननयभ्र त ेअंळतः ढगाऱ याशीर. लाऱ्माची ददळा आग्नेमेकडून लामव्मेकड े
याशीर. 

भागीर आठलड्मातीर शलाभान 

(२०/०२/२०२१ त े२६/०२/२०२१) 
शलाभान घटक 

ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(२६/०२/२०२१ त े०२/०३/२०२१) 
20 21 22 23 24 25 26 हदनांक 27 28 1 2 3 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ऩाऊव (मभभी)  0 0 0 0 0 

27.8 28.4 29.1 31.0 33.5 33.8 35.2 कभार ताऩभान (अं.वे.) 35 36 37 37 37 

11.5 14.1 14.3 14.7 14.5 15.3 16.4 ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 16 17 18 19 19 

              ढग जथथती (आकाळ) 1 0 0 1 1 

93 91 86 86 94 86 86 वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 35 37 31 24 21 

32 42 38 28 26 26   दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 18 13 12 13 11 

3.9 4.8 3.8 2.7 1.5 1.3 1.6 लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 8 11 14 14 11 

              लाऱ्माची हदळा (अळं) 281 114 117 90 54 
 

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

ददनांक २६ पेब्रुलायी, २०२१ त े०२ भाचर, २०२१ दयम्मान शलाभान कोयड ेयाशण्माची ळक्मता आशे. 
वाभान्म वसरा  ऩक्ल झारेरी यब्फी वऩकांची काढणी करुन घ्माली.  काढणी झारेसमा वऩकांची भऱणी करुन 

वुयषीत दठकाणी वाठलणूक कयाली.  
 कोयड े शलाभान रषात घेता यब्फी वऩके , बाजीऩारा ल पऱफागांना स्त्थाननक ऩरयल्स्त्थती, 

जशभनीची खोरी/ जशभनीचा प्रकाय ल गयजेनुवाय ऩाणी द्माले. 
 ळेतकयी फांधलांनी आऩसमा वऩकाच ेकीड ल योगावंदबारत ननमशभत वलेषण करून जय प्रादबुारल 

आर्थरक नुकवान ऩातऱीच्मा लय अवसमाव वलवलध मोग्म त्मा उऩाममोजना कयाव्मात.   
 ळेतकयी फंधूनी शलाभान अंदाजालय आधारयत कृऴी वसरा ल शलाभानचा ऩूलारनुभाना  कयीता 

भेघदतु भोफाईर अॅऩचा लाऩय कयाला. 
 तवेच ळेतकयी फंधूनी भेघगजरना ल वलजेचा ऩूलारनुभाना  कयीता दाशभनी भोफाईर अॅऩचा लाऩय 

कयाला. 
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शयबया काढणी अलस्त्था शयबया वऩक ओरवय अवताना काढणी करू नमे. घाटे कडक लऱसमानंतय भगच शयबऱ्माची काढणी 
करून भऱणी कयाली. मानंतय धान्माव ६ त े७ ददलव चांगरे उन्शात लाऱलून कोठीत वाठलाले. 
धान्मात कडूननफंाचा ऩारा ५ टक्के शभवऱाला. वाठलण कोंदट ल ओरवय जागेत करू नमे.  

तुय ऩक्लता त े
काढणी अलस्त्था 

तूयीच्मा ळेंगा लाऱसमालय ऩीक काऩून घ्माले ल खळ्मालय भऱणी कयाली. तूय वऩकाचा खोडला घेऊ 
नमे कायण लांझ मा योगाचा प्रादबुारल लाढण्माची ळक्मता अवत.े वाठलणीऩुली तूय धान्म ५ त े६ 
ददलव चांगरे उन्शात लाऱलून ऩोत्मात ककंला कोठीत वाठलाले. वाठलण कोंदट ल ओरवय जागेत करू 
नमे. धान्मात कडूननफंाचा ऩारा ५ टक्के शभवऱाला.  

भका 

कणवे बयणे त े
ऩक्लता अलस्त्था 

भक्मालयीर रष्कयी अऱीच्मा ननमंरणावाठी ५ % ननफोंऱी अकर  ककंला रॅभडा वामशेरोथ्रीन ९.५ % 
झडे वी मा शभश्र ककटकनाळकाची ५ शभरी प्रनत १० शरटय ऩाणी पलायाले.  भार पलायणी केरेसमा 
भक्माचा लाऩय जनालयांच्मा चा-मावाठी तवेच भका कणवांचा लाऩय खाण्मावाठी १५ त े२० 
ददलवाऩमतं करु नमे.  

गशू वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

गशू वऩकालयीर भाला ककडीचा प्रादबुारल ददवून मेताच त्माच्मा व्मलस्त्थाऩनावाठी डामभेथोएट ३० % 
प्रलाशी १० शभरी ककंला इभीडमाक्रोप्रीड १७.८ एव.एर. ४ शभरी प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून 
पलायणी कयाली. तांफेया योगाच्मा ननमंरणावाठी म्मान्कॉझफे शे फुयळीनाळक १.५ ककरो ५०० शरटय 
ऩाण्मात शभवऱून पलायाले. 

कांदा ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

कांदा वऩकालयीर कयऩा योगाच्मा ननमंरणावाठी डामथेन एभ-४५; २५ गॅ्रभ प्रनत १० शरटय ऩाण्मात 
शभवऱून पलायणी कयाली. कांदा वऩकालयीर पुरककडीच्मा ननमंरणावाठी डामभेथोएट ३०% प्रलाशी १५ 
शभरी ककंला रॅम्फडा वामशॅरोथ्रीन ५ % प्रलाशी ६ शभरी  मा ककटकनाळकांच्मा प्रनत १० शरटय 
ऩाण्मात शभवऱून आरटून ऩारटून पलायण्मा कयाव्मात. 

टोभॅटो  टोभॅटो वऩकांलय पुरककड ेल ऩांढयी भाळीचा प्रादबुारल तवेच स्त्ऩॉटेड वलसट व्शामयव ल शरप करर मा 
वलऴाणूजन्म योगांचा प्रादबुारल लाढण्माची ळक्मता आशे. त्मावाठी वामन्रॅननरीप्रोर १०.२६ टक्के ओडी 
१८ शभरी ल त्मानंतय डामभेथोएट ३० टक्के ईवी २० शभरी प्रनत १० रीटय ऩाण्मातून पलायाले.  
कयऩा योगाच्मा ननमंरणावाठी भेन्कोझफे ७५ टक्के डब्समु जी २० गॅ्रभ ककला कॉऩय ऑल्क्झक्रोयाईड 
२५ गॅ्रभ प्रनत १० शरटय ऩाण्मातून पलायाले.  पऱ ऩोखयणा-मा अऱीचा प्रादबुारल ददवून आसमाव 
इंडोक्झाकाफर १४.५ टक्केन एव.वी. १० शभरी ककंला ल्क्लनॉरपॉव २५ टक्के ईवी २० शभरी प्रनत १० 
रीटय ऩाण्मातून पकायाले. 

कोफीलगीम 
वऩके 

वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

कोफी वऩकालयीर भाला ल पुरकोफीतीर गड्डा ऩोखयणाऱ्मा अऱीच्मा ननमंरणावाठी म्मरेर्थओन ५० 
ई. वी. २० शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायाले ककंला ४ % ननफंोऱी अकारची पलायणी 
कयाली. 

कशरगंड/ 
खयफूज  

वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

नाग अऱीच्मा ननमंरणावाठी प्रोपेनोपोव २० शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मात शभवऱुन पलायणी 
कयाली. तवेच पऱ भाळीच्मा ननमंरणावाठी क्मू रुयच ेएकयी ५ वाऩऱे रालालेत. 

आंफा भोशोय आंब्मालय तुडतुडमांचा प्रादबुारल शोण्माची ळक्मता अवसमाने इशभडाक्रोवप्रड १७.८ एव.एर. ३ शभरी 
प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱुन पलायाले. 
केळय आंब्माभध्मे उबय़शरगंी पुरांच ेप्रभाण, पुरधायणा आणण उत्ऩादन लाढवलण्मावाठी १ % 
ऩोटॅशळअभ डामशामड्रोजन पॉस्त्पेट (१०० गॅ्रभ प्रनत १० रीटय ऩाण्मात) भोशय पुटण्माच्मा लेऱी आणण 
त्मानंतय १ भदशन्माने १ % ऩोटॅशळअभ नामरेटची  (१०० गॅ्रभ प्रनत १० रीटय ऩाण्मात) पलायणी 
कयाली. तवेच गालठी ल अनुत्ऩाददत आंब्मांच्मा झाडाच ेवुधारयत जातीत रुऩांतय कयण्मावाठी नवलन 
पुटव्मालंय पेब्रुलायी, भाचर भदशन्मात केवय लाणांच ेकरभ कयाले. 

केऱी  झाड ेऩडू नमेत म्शणून ल लजनाने भोठ्मा अवरेसमा घडाव गजेप्रभाणे फांफूच्मा ककंला 
ऩॉरीप्रोऩेरीनच्मा ऩाटमांच्मा व्मामाने झाडांना/ घडाना आधाय/ टेकू द्माला. केऱी वऩकालयीर 
पुरककडीच्मा ननमंरणावाठी केऱीच ेघड ६ टक्के वच्छीर्द्तचे्मा ऩॉरीथीन वऩळव्मांनी झाकालेत. भाला 
ककडीच्मा ननमंरणावाठी डामभेथोएट २० शभरी प्रती १० रीटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली. 



केऱी फागेत काकडी, बोऩऱा, कशरगंड, खयफूज तवेच शभयची, लांगी मावायखी वऩके घेणे कटाषाने 
टाऱाले. 

जनालयांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 उन्शाऱी शंगाभात जनालयाना दशयला ओरा चाया उऩरब्ध व्शाला म्शणून ऩाणी उऩरब्धतनुेवाय ज्लायी 
ककंला फाजयी ककंला भका मा चाया वऩकांची रागलड कयाली. ळेळ्माकरयता शरव्शय फ्रूक  (चऩटे कृभी) 
जंताच्मा ननमंरणावाठी ऩळुलैद्मकाच्मा वा्मानेजंतनाळक ऩाजाल.े जनालयांना नेशभी स्त्लच्छ ऩाणी 
वऩण्माव द्माले. उवाच ेलाढे जनालयांना जास्त्त प्रभाणात खाऊ घार ूनमे. खाऊ घारालमाच ेअवसमाव 
प्रनत ददन एका जनालयाव केलऱ ८ ककरो लाढे आणण त्मावोफत वकव द्वलदर लगारतीर दशयला चाया, 
गयजेनुवाय लाऱरेरा चाया ल आंफलण तवेच २५ त े३० ग्रभ षाय शभश्रण देणे अत्मंत गयजेचे आशे. 

*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 : - 
दठकाण : कृ .भ.वल., ऩुणे.  
दद.  :  २६.०२.२०२१ 

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

 

 


