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शलाभान अदंाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. २०/११/२०२० 
जजल्शा : जऱगाल 
शलाभान अदंाज : 

शलाभान घटक 
ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(२०/११/२०२० त े२४/११/२०२०) 
हदनांक 21 22 23 24 25 

ऩाऊव (मभभी) 0 0 0 0 0 

कभार ताऩभान (अ.ंवे.) 33 32 31 31 31 

ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 20 18 17 17 16 

ढग जथथती (आकाळ) 1 2 0 1 0 

वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 51 42 43 44 42 

दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 33 33 26 31 29 

लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 8 9 7 9 9 

लाऱ्माची हदळा (अंळ) 56 69 99 105 104 

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 

२० त े२४ नोव्शेंफय, २०२० दयम्मान शलाभान कोयड ेयाशण्माची ळक्मता आशे. 
वाभान्म वल्हरा  खयीऩ वऩकाांची काढणी, भऱणी कयाली ल वदय काढरेल्हमा वऩकाांची वुयक्षषत दिकाणी वािलण 

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. 

काऩूव 
फोंड ेअलस्त्था त े

ऩक्लता  

ळेतातीर अांदाजे ३० त े३५ टक्के फोंड ेपुटल्हमालय ऩदशरी लेचणी कयाली त्मानांतय १५ त े२० 
ददलवाच्मा अांतयाने २ त े३ लेचण्मा कयाव्मात. काऩूव लेचताना चाांगरा काऩूव प्रथभ लेचाला. नांतय 
ऩालवात शबजरेरा वऩलऱवय यांग अवरेरा ल ककडका आणण कलडी काऩूव लेगऱा लेचाला. 
लेचल्हमानांतय काऩूव ३ त े४ ददलव उन्शात लाऱलून स्त्लच्छ ल कोयड्मा जागेत वािलाला.     

गशू ऩेयणी अलस्त्था ऩेयणीनांतय जरुयी प्रभाणे १ ककां ला २ लेऱा खुयऩणी कयाली. ऩीकच्मा जोभदाय लाढीवािी ऩीक 
वुरूलातीऩावूनच तण वलयशीत िेलाले. 

शयबया ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

ऩीकच्मा जोभदाय लाढीवािी ऩीक वुरूलातीऩावूनच तण वलयशीत िेलणे आलश्मक आशे. ऩीक २० 
ददलवाच ेअवताना ऩदशरी आणण ३० ददलवाच ेअवताना दवुयी कोऱऩणी कयाली. कोऱऩणी केल्हमाने 
जभीन बुवबूळीत शोलून जशभनीत शला खेऱती याशत ेल त्मामोगे ऩीक लाढीव ऩोऴक लातालयण तमाय 
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शोत ेतवेच जशभनीतीर फाष्ऩीबलनाचा लेग कभी शोलून ओर अर्धक काऱ दटकण्माव भदत शोत.े 
कोऱऩणी ळक्मतो लापळालय कयाली. कोऱऩणीनांतय ऐक खुयऩणी कयाली. ऩदशल्हमा ३०-४५ ददलवात 
ळेत तणवलयशीत िेलाले शे उत्ऩादनाच्मा दृष्टीने आलश्मक अवते. शयबया वऩकाांत ऩषी थाांफे म्शणून 
ज्लायीच्मा दाण्माचा उतलडा कयाला. 

तुय पुरोया तूय वऩकालयीर ळेंग अऱीच्मा ननमांरणावािी ५ काभगांध वाऩऱे प्रनत शेक्टय रालालेत तवेच ५ % 
ननांफोऱी अकााची पलायणी कयाली. तुयीभधीर पुरोया ल ळेंगा बयण्माच्मा अलस्त्थेभध्मे घाटे 
अऱी/वऩवायी ऩतांग ल ळेंग भाळी मावािी एकाजत्भक ककड व्मलस्त्थाऩन ऩध्दतीने ननमांरण कयाले 
माभध्मे तणृ धान्माच ेआांतयवऩक अवल्हमाव ककडीच ेप्रभाण कभी याशण्माव भदत शोत,े 
एच.एन.ऩी.व्शी (HNPV) य़ा जैवलक ककडननमांरणाचा लाऩय कयाला .पुरकऱी रागताना ऩदशरी पलायणी 
ननफोंऱी अका  ५ %  दवुयी पलायणी ऩदशल्हमा पलायणीनांतय १२ त े१५ ददलवाांनी शेरीओकीर  
(HNPV) ५०० शभरी ५०० शरटय ऩाण्मात  शभवऱून प्रनत शेक्टय ल गयजेनुवाय नतवयी पलायणी 
१८.५ % प्रलाशी क्रोयअॅट्रीननरीप्रोर  १५० शभरी अथला इभाभेक्टीन फेझोएट  २०० गॅ्रभ ५०० शरटय 
ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली. 

लाांगी ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा कोयड्मा शलाभानात लाांग्माभध्मे यव ळोऴक कीडी जवे तुडतुड,े ऩांढयी भाळी, भाला माच्मा 
ननमांरणावािी पॉस्त्पाशभडॉन ४० % एव. एव. १५ शभरी ककां ला पेनप्रोप्मथ्रीन ३० % ई. वी. ५ शभरी 
मा कीटकनाळकाच्मा आरटून ऩारटून पलायण्मा कयाव्मात. अधूनभधून ५ % ननांफोऱी अका ची  
पलायणी कयाली. 

काकडी ल 
लेरलगीम 

ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

काकडी ल लेरलगीम बाजीऩाराभधीर पऱभाळी ककडीच्मा व्मलस्त्थाऩनावािी शेक्टयी १५ त े२० 
क्मुरुयच ेगांध वाऩळ्माचा लाऩय कयाला . काकडी ल लेरलगीम बाजीऩारा वऩकालयीर केलडा मा 
योगाच्मा ननमांरणावािी भेटेंरॅक्झीर ८  % + भॅन्कोझफे ६४  %,  शे वांमुक्त फुयळीनाळक २० गॅ्रभ 
प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱुन पलायाले. 

शभयची ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

शभयची वऩकालयीर यव ळोऴक ककडीांच्मा लाढीची ळक्मता अवल्हमाने त्माच्मा ननमांरणावािी ५ % 
ननांफोऱी अकााची ककां ला इशभडाकरोप्रीड १७.८ एव एर ५ शभरी ककां ला कपप्रोनीर ५ एव.वी. १५ शभरी 
प्रती १० शरटय ऩाण्मातून पलायाले. 

काांदा ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा कभार आणण ककभान ताऩभानातीर जास्त्त तपालतीभुऱे काांदा वऩकालयीर पुरककडे  ल 
कयऩा मा ककडीच्मा ल योग  ननमांरणावािी डामभेथोमएट ३० % ईवी १५ शभरी ककां ला ल्हमाम्डा 
वाम्मारोथ्रीन ५ % ई वी ६ शभरी + टेब्मूकोनॅझोर १० शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून 
पलायणी कयाली.   

चाया वऩक ऩेयणी अलस्त्था यब्फी शांगाभात ऩळुधनावािी भका,  ओट, फयवीभ, रवून घाव ल ज्लायी मा चाया वऩकाची जशभनीत 
लाऩवा आल्हमालय ऩेयणी कयाली. 

आांफा  गालिी ल अनुउत्ऩादक झाडाांच ेवुधारयत जातीांभध्मे रुऩाांतय कयण्मावािी आांब्माची झाड ेजशभनीऩावून 
२ भीटय उांचीलय छाटून पाांदीलयीर नलीन पुटव्मालय पुब्रूलायी त ेभाचा भदशन्माभध्मे केवय लाणाच े
ऩाचय करभ कयाले. आांफा वऩकालय नवलन पुटीलयीर ककड योगाांच्मा ननमांरणावािी रॅभडा 
वामशेरोथ्रीन ५% ईवी ६ शभरी ककां ला जक्लनॉरपॉव २५ शभरी  + ऩाण्मात वलयघयऱणाये गांधक २५ 
गॅ्रभ प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली. 

केऱी  केऱी वऩकालयीर कयऩा योग ननमांरणावािी योगग्रस्त्त ऩानाांचा बाग ककां ला ऩाने काढून जाऱालीत. 
झाडालय काफानडजेन्झभ १० गॅ्रभ ककां ला डामथेन एभ – ४५, २५ गॅ्रभ ककां ला कॉऩय ऑक्झीक्रोयाईड २५ 
गॅ्रभ १० रीटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली. केऱी फागेत काकडी, बोऩऱा, कशरांगड, खयफूज 
तवेच शभयची, लाांगी मावायखी वऩके घेणे कटाषाने टाऱाले. 

जनालयाांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 जनालयाांचा गोिा ल दधु काढण्माची जागा ळक्मतो लेगऱी अवाली. दधु काढण्मावािी स्त्लच्छ भोकऱी 
जागा लाऩयाली. 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.  :  २०.११.२०२० 

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

 

 

 


