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  शलाभान अदंाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. २८/०१/२०२२ 
जजल्शा : ऩणेु 

            भागीर आठलडमाच ेशलाभान : 
भागीर आठलडमाच ेशलाभान : ऩुणे ऩरयवयात भागीर आठलडमात कभार ताऩभान २४.४ त े३१.५ अंळ वेल्सवअव तय ककभान ताऩभान 
८.७ त े१७.३ अंळ वेल्सवअवच्मा दयम्मान शोते. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ७६ त े९८ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ३५ त े५२ टक्के 
शोती. लाऱ्माचा वयावयी लेग ताळी ०.७ त े६.८ कक.भी. शोता.  

शलाभान अंदाज : ऩुढीर ऩाच ददलवात ऩुणे ल्जस्मात कभार ताऩभान २७ त े३० अंळ वेल्सवअव, तय ककभान ताऩभान १० त े१२ अंळ 
वेल्सवअवच्मा दयम्मान याशीर. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ५६ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ४३ टक्के दयम्मान याशीर. लाऱ्माचा 
वयावयी लेग ताळी ०४ त े०८ कक.भी. दयम्मान याशीर. आकाळ अंळतः ढगाऱ त ेननयभ्र याशीर. लाऱ्माची ददळा आग्नेमेकडून लामव्मेकड े
याशीर. 

भागीर आठलड्मातीर शलाभान 

(२२/०१/२०२२ त े२८/०१/२०२२) 
शलाभान घटक 

ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(२८/०१/२०२२ त े०१/०२/२०२२) 
22 23 24 25 26 27 28 हदनांक 29 30 31 1 2 

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

31.5 28.0 24.4 30.0 25.8 26.4 27.0 कभार ताऩभान (अं.वे.) 28 29 30 29 27 

12.9 17.3 10.4 8.7 9.5 9.8 9.0 ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 10 11 12 11 10 

              ढग जथथती (आकाळ) 0 0 0 1 0 

82 76 88 86 95 98 98 वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 60 59 53 58 51 

45 52 39 41 37 35   दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 46 45 43 40 40 

2.0 6.8 5.4 0.7 1.3 1.9 2.0 लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 8 5 4 8 7 

              लाऱ्माची हदळा (अळं) 90 88 106 114 93 
 

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 

२८ जानेलायी, २०२२ त े०१ पेब्रुलायी, २०२२ दयम्मान शलाभान कोयड ेयाशण्माची ळक्मता आशे. 
वलस्त्तारयत शे्रणी  

अदंाज (ईआयएपएव) 
वलस्त्तारयत शे्रणी  अंदाजानुवाय ( ईआयएपएव) भध्म भशायाष्ट्र वलबागात (धुऱे, नंदयुफाय, जऱगाल, 
नाशळक, अशभदनगय, ऩुणे, वाताया, वांगरी, वोराऩूय, कोसशाऩूय) ददनांक  ०२ त े०८ पेब्रुलायी, २०२२  
दयम्मान  
 ऩालवाच ेप्रभाण वयावयी ऩेषा कभी याशण्माची ळक्मता आशे.  

 कभार ताऩभान वयावयी ऩेषा कभी याशण्माची ळक्मता आशे.   

 ककभान ताऩभान वयावयी इतके याशण्माची ळक्मता आशे.       
वाभान्म वसरा  वध्माच्मा थंड शलाभानात यब्फी वऩकांना  ल पऱ फागांना आलश्मकतनुेवाय ल उऩरब्धतनुेवाय 

यारीच्मा लेऱी ऩाणीऩुयलठा कयाला.  
 भऱणी ल काढणी केरेसमा खयीऩ वऩकाची ल धान्माची उन्शात चांगरे लाऱलून वुयषीत दठकाणी 

वाठलणूक कयाली.  

mailto:amfupune@gmail.com


 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. 

शयबया घाटे 
बयण्माची त े

ऩक्लता 
अलस्त्था 

शयबया वऩकाव तुऴाय शवचंन ऩद्धतीने मोग्म प्रभाणात यारीच्मा लेऱी ऩाणी द्माले. त्माभुऱे 
उत्ऩादनात भोठी लाढ शोते. वध्माच्मा शलाभानाभुऱे शयबया वऩकालय घाटे अऱीचा प्रादबुारल ददवून 
मेताच ५  % ननफोंऱी अकारची पलायणी कयाली. शयबया वऩकालयीर घाटे अऱीच्मा ननमंरणावाठी 
इंग्रजी ‘T’ आकायाच ेप्रनत शेक्टयी ५० ऩषीथांफे उबायसमाव ककड आटोक्मात ठेलण्माव भदत शोते. 
ककडीच ेप्रभाण जास्त्त अवसमाव त्माच्मा यावामननक ननमंरणावाठी अझाडीयेक्टीन १५०० ऩी.ऩी.एभ. 
५० शभरी प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली.  

ऊव रागलड 

वुरु ऊवाची रागलड कयण्मावाठी ळेत तमाय करुन वुरु ऊवाची रागलड कयाली. ऊव फेणे रागणीऩूली 
१०० शरटय ऩाणी + ३०० शभ.री.भेरॅर्थऑन + १०० गॅ्रभ काफेन्डॅझझभ (फावलस्त्टीन) १० शभनीटांवाठी 
फेणे प्रकिमा केसमानंतय ल्जलाणंू खतांची फीज प्रकिमा कयाली. माभुऱे फुयळीजन्मयोग ल खलरे 
ककडीचा फंदोफस्त्त शोतो. अॅवेटोफॅक्टय आझण स्त्पुयद वलयघऱवलणाये जीलाणू खतांच ेप्रभाण अनुिभे १० 
ककरो आझण १.२५ ककरो प्रनत १०० शरटय ऩाण्मात शभवऱून केरेसमा र्द्ालणात उवाच्मा दटऩ-मा ३० 
शभनीटे फुडलून रागण कयाली. त्माभुऱे नर खताभध्मे ५० टक्के तय स्त्पुयद खताभध्मे २५ टक्के 
फचत कयता मेत.े  

गशू ओंब्मा रागणे 
त ेदाणे 
बयण्माची  
अलस्त्था 

गशू वऩकाच्मा ज्मा भशत्त्लाच्मा अलस्त्था आशेत , त्मा लेऱी वऩकाव ऩाणी देणे पामद्माच ेआशे.  दवुये 
ऩाणी ४२  त े४५  ददलवांनी (कांडी धयण्माची लेऱ) आझण नतवये ऩाणी ६०  त े६५  ददलवांनी (ऩीक 
ओंफीलय मेण्माची लेऱ) द्माले तवेच स्त्थाननक ऩरयल्स्त्थती ल जशभनीच्मा खोरीनुवाय ऩाण्माच्मा दोन 
ऩाळ्माभध्मे अलळक्तनुेवाय अंतय ठेलाले.  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. 

कयडई 

फोंड ेरागणे त े
ऩक्लता 
अलस्त्था 

कयडई वऩकालयीर भाला ककडीचा प्रादबुारल ददवून मेताच व्मलस्त्थाऩनावाठी भेटायेझीभ अननवोप्री ५० 
ग्राभ ककंला डामभेथोएट ३० % प्रलाशी १० शभरी प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली. 
असटयनेयीमा फुयळीभुऱे शोणामारद कयडईच्मा ऩानालयीर दठऩके योगाच्मा ननमंरणावाठी काफेनडॅझझभ 
१२% + भॅन्कोझफे ६३% मा वंमुक्त फुयळीनाळकाची २० गॅ्रभ प्रती १० शरटय ऩाण्मातून योगाची 
रषणे ददवताच पलायणी कयाली. 

तुय ऩक्लता त े
काढणी  
अलस्त्था 

तुयीभधीर घाटे अऱी /वऩवायी ऩतंग ल ळेंग भाळी मावाठी एकाल्त्भक ककड व्मलस्त्थाऩन ऩध्दतीने 
ननमंरण कयाले माभध्मे एच .एन.ऩी.व्शी (HNPV) ५०० शभरी ५०० शरटय ऩाण्मात  शभवऱून प्रनत 
शेक्टय य़ा जैवलक ककडननमंरणाचा लाऩय कयाला. गयजेनुवाय १८ .५ % प्रलाशी क्रोयअॅरीननरीप्रोर १५० 
शभरी अथला इभाभेक्टीन फेझोएट २०० गॅ्रभ ५०० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली. 

भका 

दाणे 
बयण्माची  
अलस्त्था 

भक्मालयीर रष्ट्कयी अऱीच्मा ननमंरणावाठी ५ % ननफोंऱी अकर  ककंला रॅभडा वामशेरोथ्रीन ९.५ % 
झडे वी मा 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. 

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. 

शभयची  ऩीक लाढीची शभयची वऩकालयीर पुरककडीच्मा ननमंरणावाठी इशभडाक्रोवप्रड १७.८ एव.एर.  ५ शभरी ककंला 



अलस्त्था कपप्रोनीर ५ एव.वी. १५ शभरी मा ककटकनाळकांच्मा प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून आरटून 
ऩारटून पलायण्मा कयाव्मात. 

लांगी ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा शलाभानाभुऱे लांग्माभध्मे ळेंडा आझण पऱे ऩोखयण्मा-मा अऱीच्मा ननमंरणावाठी 
४ % ननफंोऱी अकर  ककंला वामऩयभेथ्रीन २५ %, ५ शभरी प्रनत १० शरटय ऩाणी मा प्रभाणात पलायाले. 
दय आठलड्मारा ककडरेरे ळेंड ेआझण पऱे गोऱा करुन नष्ट्ट कयालीत.  

र्द्ाष  
भणी लाढीची 

अलस्त्था 

वध्माच्मा लातालयणाभुऱे र्द्ाष भण्मांचा आकाय कभी शोऊ नमे मावाठी फोदालय आच्छादन कयाले. 
फागेभध्मे ताऩभान ननमंत्ररत याशण्मावाठी र्द्ाष फागेव वामंकाऱी ऩाणी द्माले. शलेभध्मे जास्त्त आर्द्ता 
अवसमाने ल ककभान ताऩभानात घट झासमाने बुयी योगाचा प्रादबुारल शोण्माची ळक्मता आशे. प्रादबुारल 
झासमाव ननमंरणावाठी डामपेनकोनॅझोर २५ ई.वी. ककंला ऩेनकोनॅवीर ५ शभरी प्रती १० शरटय ऩाणी 
शभवऱून पलायणी कयाली. 

आंफा  आंफा वऩकालय नवलन पुटीलयीर ककड योगांच्मा ननमंरणावाठी रॅभडा वामशेरोथ्रीन ५ % ईवी ६ शभरी 
ककंला ल्क्लनॉरपॉव २५ शभरी  + ऩाण्मात वलयघयऱणाये गंधक २५ गॅ्रभ प्रनत १० शरटय ऩाण्मात 
शभवऱून पलायणी कयाली. 

केऱी  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 

 वलर जनालयांना  योग प्रनतफंधक उऩाम म्शणून ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने मोग्म लेऱी रवीकयण 
करून घ्माले. ऩोटातीर जंताच्मा ननमंरणावाठी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने जंतनाळक ऩाजाले. तवेच 
जनालयांना ल ऩक्षमांना नेशभी वऩण्माव स्त्लछ ऩाणी द्माले. जनालयाच्मा गोठ्माभध्मे ल कुकुटऩारनात 
(भोठे फसऩ रालालेत) उफदाय लातालयण याशीर अळी काऱजी घ्माली. यारीच्मा लेऱी थंडी लाढत 
अवसमाने छोटी कयडे , कोकये मांना ननलाया कयाला. कयडांची वंख्मा जास्त्त अवसमाव गोठ्माभध्मे 
कयडांना ऊफ रागेर अळा उंचीलय २०० त े५०० लॅटच ेफसफ रालालेत. यारी जनालये गोठ्मात ठेला 
आझण त्मांना थंडीतून फचालावाठी कोयडी उफदाय जागा द्मा. वकाऱी गलतालय दल ऩडरे अवसमाने 
ळक्मतो जनालये उशळया ऊन ऩडसमानंतयच चयालमाव न्मालेत. थंडीच ेप्रभाण जास्त्त लाढत अवसमाव 
गाई, म्शळींच्मा ऩाठीलय अंग झाकेर अवे गोणऩाट फांधाले. थंड ल्स्त्थतीचा वाभना कयण्मावाठी ल 
जनालयांना ननयोगी ठेलण्मावाठी आशायात ऩुयेवे प्रर्थने आझण खननजे द्मा.                                                                            

*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.  :  २८.०१.२०२२ 

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

 

 

 


