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शलाभान अदंाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. ०३/०२/२०२३ 
जजल्शा : जऱगाल 
शलाभान अदंाज : 

शलाभान घटक 
ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(०३/०२/२०२३ त े०७/०२/२०२३) 
हदनांक 4 5 6 7 8 

ऩाऊव (मभभी) 0 0 0 0 0 

कभार ताऩभान (अ.ंवे.) 30 30.8 32.1 32.7 33 

ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 12 11.8 13.8 13.8 14.3 

ढग जथथती (आकाळ) 1 0 0 0 1 

वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 72 70 68 67 67 

दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 48 47 46 45 45 

लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 7.4 8.7 8.3 7.2 7.3 

लाऱ्माची हदळा (अंळ) 65 64 66 105 288 

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 

०३ पेब्रुलायी, २०२३ त े०७ पेब्रुलायी, २०२३ दयम्मान शलाभान कोयड ेयाशण्माची ळक्मता आशे. 
वलस्त्तारयत शे्रणी  

अांदाज (ईआयएपएव)  
वलस्त्तारयत शे्रणी अांदाजानुवाय (ईआयएपएव) भध्म भशायाष्ट्र वलबागात (धुऱे, नांदयुफाय, जऱगाल, नाशळक, 

अशभदनगय, ऩुणे, वाताया, वाांगरी, वोराऩूय, कोल्हशाऩूय) ददनाांक ०१ त े०७ पेब्रुलायी, २०२३ 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 वल्हरा  ळेतकयी फाांधलाांनी ऩक्ल वऩकाांची काढणी वकाऱी कयाली. काढणी केरेल्हमा वऩकाची ल धान्म  

वुयषीत दिकाणी वािलणूक कयाली. 
 ळेतकयी फाांधलाांनी आऩल्हमा वऩकाच ेकीड ल योगावांदबाात ननमशभत वलेषण करून जय प्रादबुााल 

आर्थाक नुकवान ऩातऱीच्मा लय अवल्हमाव वलवलध मोग्म त्मा उऩाममोजना कयाव्मात.   
 ळेतकयी फांधूनी शलाभान अांदाजालय आधारयत कृऴी वल्हरा ल शलाभानचा ऩूलाानुभाना  कयीता 

भेघदतु भोफाईर अॅऩचा लाऩय कयाला. 
 तवेच ळेतकयी फांधूनी भेघगजाना ल वलजेचा ऩूलाानुभाना  कयीता दाशभनी भोफाईर अॅऩचा लाऩय 

कयाला.  
शयबया पुरोया त े

घाटे 
बयण्माची 
अलस्त्था 

शयबया वऩकाव तुऴाय शवांचन ऩद्धतीने मोग्म प्रभाणात ऩाणी द्माले. त्माभुऱे उत्ऩादनात भोिी लाढ 
शोत.े वध्माच्मा शलाभानाभुऱे शयबया वऩकालय घाटे अऱीचा प्रादबुााल ददवून मेताच ५  % ननफोंऱी 
अकााची पलायणी कयाली. शयबया वऩकालयीर घाटे अऱीच्मा ननमांरणावािी इांग्रजी  ‘T’ आकायाच ेप्रनत 
शेक्टयी ५० ऩषीथाांफे उबायल्हमाव ककड आटोक्मात िेलण्माव भदत शोते. ककडीच ेप्रभाण जास्त्त 
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अवल्हमाव त्माच्मा यावामननक ननमांरणावािी अझाडीयेक्टीन १५०० ऩी.ऩी.एभ. ५० शभरी प्रनत १० 
शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली. 

गशू काांडी 
धयण्माची त े

रोंफी 
धयण्माची  
अलस्त्था 

गशू वऩकाच्मा ज्मा भशत्त्लाच्मा अलस्त्था आशेत , त्मा लेऱी वऩकाव ऩाणी देणे पामद्माच ेआशे.  दवुये 
ऩाणी ४२  त े४५  ददलवाांनी (काांडी धयण्माची लेऱ) आणण नतवये ऩाणी ६०  त े६५  ददलवाांनी (ऩीक 
ओांफीलय मेण्माची लेऱ) द्माले तवेच स्त्थाननक ऩरयजस्त्थती ल जशभनीच्मा खोरीनुवाय ऩाण्माच्मा दोन 
ऩाळ्माभध्मे अलळक्तनुेवाय अांतय िेलाले. गशू वऩकालयीर भाला ककडीचा प्रादबुााल ददवून मेताच 
त्माच्मा व्मलस्त्थाऩनावािी डामभेथोएट ३० % प्रलाशी १० शभरी ककां ला इभीडमाक्रोप्रीड १७.८ एव.एर. 
४ शभरी प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली. 

कयडई 

पुरोया त े
दाणे 

बयण्माची  
अलस्त्था 

कयडई वऩकालयीर भाला ककडीचा प्रादबुााल ददवून मेताच व्मलस्त्थाऩनावािी भेटायेझीभ अननवोप्री ५० 
ग्राभ ककां ला डामभेथोएट ३० % प्रलाशी १० शभरी प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली. 
अल्हटयनेयीमा फुयळीभुऱे शोणामााद कयडईच्मा ऩानालयीर दिऩके योगाच्मा ननमांरणावािी काफेनडॅणझभ 
१२% + भॅन्कोझफे ६३% मा वांमुक्त फुयळीनाळकाची २० गॅ्रभ प्रती १० शरटय ऩाण्मातून योगाची 
रषणे ददवताच पलायणी कयाली. 

तुय ळेंगा 
बयण्माची त े

ऩक्लता 
अलस्त्था 

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

उन्शाऱी 
बुईभुग 

ऩेयणी अलस्त्था उन्शाऱी बुईभुगाची ऩेयणी १५ जानेलायी ते  १५ पेब्रुलायी दयम्मान कयाली. ताऩभान  १५-१८ डडग्री 
वेजल्हवअव ऩमतं लाढत  नाशी तोलय ऩेयणी करू नमे. उन्शाऱी  बुईभुग रागलडीवािी शेक्टयी ५ टन 
ळेणखत/ वेंददम खत जशभनीत शभवऱाले . बुईभुग  वऩकाच े वुधायीत लाण जवे पुरे उन्नती, 
टी.ए.जी.-२४, टी.जी.-२६, टी.ऩी.ज.े-४१, ज.ेएर.-५०१, एव.फी.-११, पुरे बायती लाणाांची ननलड कयाली. 

लाांगी ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा शलाभानाभुऱे लाांग्माभध्मे ळेंडा आणण पऱे ऩोखयण्मा-मा अऱीच्मा ननमांरणावािी 
४ % ननांफोऱी अका  ककां ला वामऩयभेथ्रीन २५ %, ५ शभरी प्रनत १० शरटय ऩाणी मा प्रभाणात पलायाले. 
दय आिलड्मारा ककडरेरे ळेंड ेआणण पऱे गोऱा करुन नष्ट्ट कयालीत.  

कोफीलगीम 
वऩके 

वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

कोफी वऩकालयीर भाला ल पुरकोफीतीर गड्डा ऩोखयणाऱ्मा अऱीच्मा ननमांरणावािी म्मरेर्थओन ५० 
ई. वी. २० शभरी प्रती १० शरटय  ऩाण्मात शभवऱून पलायाले ककां ला ४ % ननांफोऱी अकााची पलायणी 
कयाली. 

केऱी  केऱी वऩकालयीर पुरककडीच्मा ननमांरणावािी केऱीच्मा घडारा ६ टक्के वच्छीद्रतचे्मा ऩाांढये  प्राजस्त्टक 
फॅगच ेआलयण कयाले. भाला ककडीच्मा ननमांरणावािी डामभेथोएट २० शभरी प्रती १० रीटय ऩाण्मात 
शभवऱून पलायणी कयाली. केऱी फागेत काकडी, बोऩऱा, कशरांगड, खयफूज तवेच शभयची, लाांगी 
मावायखी वऩके घेणे कटाषाने टाऱाले. 

जनालयाांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 वला जनालयाांना  योग प्रनतफांधक उऩाम म्शणून ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने मोग्म लेऱी रवीकयण 
करून घ्माले. ऩोटातीर जांताच्मा ननमांरणावािी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने जांतनाळक ऩाजाले. 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 ऩूलाानुभान : प्रादेशळक शलाभान ऩूलाानुभान कें द्र, भुांफई.  
२) भागीर शलाभान : - 
दिकाण : कृ .भ.वल., ऩुणे.  
दद.  :  ०३.०२.२०२३ 



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

 

 


