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  शलाभान अदंाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. २१/०९/२०२१ 
जजल्शा : ऩणेु 

            भागीर आठलडमाच ेशलाभान : 
भागीर आठलडमाच ेशलाभान : ऩुणे ऩरयवयात भागीर आठलडमात कभार ताऩभान २८.८ त े३०.७ अंळ वेल्सवअव तय ककभान ताऩभान 
१९.७ त े२२.७ अंळ वेल्सवअवच्मा दयम्मान शोते. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ८२ त े९१ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ६१ त े७३ टक्के 
शोती. लाऱ्माचा वयावयी लेग ताळी ४.४ त े६.९ कक.भी. शोता.  

शलाभान अंदाज : ऩुढीर ऩाच ददलवात ऩुणे ल्जस्मात कभार ताऩभान २७ त े२९ अंळ वेल्सवअव, तय ककभान ताऩभान २१ त े२२ अंळ 
वेल्सवअवच्मा दयम्मान याशीर. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ९१ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ६५ टक्के दयम्मान याशीर. लाऱ्माचा 
वयावयी लेग ताळी ०७ त े११ कक.भी. दयम्मान याशीर. आकाळ ऩूणरतः ढगाऱ याशीर. लाऱ्माची ददळा नैऋते्तकडून ईळान्मेकड ेयाशीर. 

भागीर आठलड्मातीर शलाभान 

(१५/०९/२०२१ त े२१/०९/२०२१) 
शलाभान घटक 

ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(२१/०९/२०२१ त े२५/०९/२०२१) 
15 16 17 18 19 20 21 हदनांक 22 23 24 25 26 

0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ऩाऊव (मभभी)  26 20 20 15 4 

29.0 28.8 30.0 29.9 29.5 30.7 30.0 कभार ताऩभान (अं.वे.) 27 28 29 29 28 

22.7 21.2 21.0 19.7 20.7 22.5 22.2 ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 22 22 22 21 22 

              ढग जथथती (आकाळ) 7 7 7 8 8 

82 82 82 91 87 84 87 वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 90 90 91 92 91 

61 61 73 61 61 62   दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 63 66 67 66 61 

6.9 4.4 5.9 4.6 4.7 5.3 6.0 लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 11 10 7 7 7 

              लाऱ्माची हदळा (अळं) 257 255 260 252 249 
 

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 

२१, २२ ल २३ वप्टेंफय, २०२१ योजी शलाभान ढगाऱ याशून काशी दठकाणी ऩालवाची ळक्मता  अवून 
ददनांक २४ ल २५ वप्टेंफय, २०२१ योजी शलाभान ढगाऱ याशून तुयऱक दठकाणी ऩालवाची ळक्मता 
आशे.   

ईळाया : बायतीम शलाभान खात्माच्मा प्रादेशळक शलाभान कें र्द् , भुंफई मांच्मा अंदाजानुवाय ल्जस्मा त 
ददनांक २१ ल २२ वप्टेंफय, २०२१ योजी घाट षेरात तुयऱक दठकाणी भेघगजेनेवश जोयदाय ऩालवाची 
ळक्मता आशे. 

वलस्त्तारयत शे्रणी  
अदंाज (ईआयएपएव) 

वलस्त्तारयत शे्रणी  अंदाजानुवाय ( ईआयएपएव) भध्म भशायाष्ट्र वलबागात (धुऱे, नंदयुफाय, जऱगाल, 
नाशळक, अशभदनगय, ऩुणे, वाताया, वांगरी, वोराऩूय, कोसशाऩूय) ददनांक  २६ वप्टेंफय, २०२१ त े०२ 
ऑक्टोफय, २०२१ दयम्मान  

 ऩालवाच ेप्रभाण वयावयी ऩेषा जास्त्त याशण्माची ळक्मता आशे.  

 कभार ताऩभान वयावयी इतके याशण्माची ळक्मता आशे.  

 ककभान ताऩभान वयावयी इतके याशण्माची ळक्मता आशे.      
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वाभान्म वसरा  ऩालवाची ळक्मता अवसमाने ळेतकयी फांधलांनी स्त्लतःची, काढणी केरेसमा वऩकाची ल धान्माची 
तवेच आऩसमा जनालयांची काऱजी घ्माली ल जनालये वुयषीत दठकाणी फांधालीत.  

 ल्जस्माच्मा ऩूलेकडीर बागात ऩडणा-मा ऩालवाच ेऩाणी ळेतात वाठलण्मावाठी/ भुयवलण्मावाठी 
उऩाम मोजना कयाली. 

 ऩालवाचा अंदाज ऩाशून ल ऩालवाची उघडीऩ फघून वऩकालय ककटकनाळकाची, फुयळीनाळकाची 
पलायणी कयाली. 

 ल्जस्माच्मा घाट षेरातीर बागात ऩडणाऱ्मा ऩालवाच ेऩाणी ळेतात, उभ्मा वऩकात वाचून याशणाय 
नाशी माची दषता घ्माली ल अततरयक्त ऩाण्माचा तनचया कयाला.  

बात 
पुरोया त ेदाणे 

बयण्माची 
अलस्त्था  

बात वऩकात झझकंची कभतयता आढऱून आसमाव अळा दठकाणी ०.२ % झझकं वसपेट प्रतत शरटय 
ऩाण्मातून द्माले. ज्मा दठकाणी रागलड केरेरी योऩे पुरोया त ेदाणे बयण्माच्मा अलस्त्थेत आशेत ततथे 
१० वेभी ऩाण्माची ऩातऱी ठेलाली  .ढगाऱ ल दभ ट शलाभानाभुऱे  बात वऩकालय कडा कयऩा , ऩणर 
कयऩा, तऩककयी दठऩके योगाच्मा तनमंरणावाठी कॉऩयओक्झीक्रोयातमड २५ ग्राभ प्रतत १० शर . 
ऩाण्मात शभवऱून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली. र्द्ालणात ल्स्त्टकय ०.१ टक्के (चचकटर्द्ाव्म, 
१ शभरी प्रती ग्रभ प्रती शरटय ऩाणी) शभवऱून पलायणी कयाली. बात वऩकात ऩाने गुंडाऱणाऱ्मा 
अऱीने आचथरक नुकवानाची ऩटरी (२ प्रदबुारलीत ऩाने प्रती चूड) ओरांडसमानंतय शळपायळीत पलायणी 
रगेच कयाली. ऩाने गुंडाऱणायी अऱी, खोड कीड आझण तुडतुड ेमाच्मा तनमंरणाकरयता ५ टक्के 
तनफंोऱी अकारची ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली.  

लांगी वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा ढगाऱ शलाभानाभुऱे वऩकालय ळेंडा ल पऱ ऩोखयणायी अऱीच्मा तनमंरणावाठी  
क्रोयॅन्रातनरीप्रोर १८.५ टक्के एव.वी., ४ शभरी. प्रती १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून ऩालवाची उघडीऩ 
ऩाशून पलायणी कयाली.  

वोमाफीन ळेंगा बयणे  वलवलध प्रकायच्मा ककडींच्मा/ अऱींच्मा तनमंरणावाठी वऩकाभध्मे एकयी ८ त े१० ऩषी थांफे उबायालेत. 
वोमाफीन वऩकालय ऩाने खाणाऱ्मा स्त्ऩोडोप्टेया अऱीच्मा  उऩर्द्लाचा आगाऊ अंदाज घेऊन नुकवान 
टाऱण्मावाठी शेक्टयी ५ स्त्ऩोडोरूयचा लाऩय कयण्मात आरेरे पेयोभेन वाऩऱे, तनमंरणावाठी अंडी 
वभुशांचा तवेच वभुशाने आढऱणा-मा अळमांचा लेऱीच नामनाट केसमाव यावामतनक ककटकनाळकांचा 
लाऩय टाऱता मेतो. आर्द्तामुक्त लतालयणाभुऱे तांफेया ्मा फुयळीजन्म योगा च्मा तनमंरणावाठी  
प्रोवऩकोन्माझोर ककला शेक्झाकोन्माझोर १० शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मातून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून 
पलायाल.े  

तुय 
 

पांद्मा 
पुटण्माची 
अलस्त्था 

ककडीच्मा प्रादबुारलाचा अंदाज घेऊन प्रती शेक्टयी ५ मा प्रभाणात काभगंध वाऩऱे रालालेत. ळेतात 
ऩाणी वाचू न देता अततरयक्त ऩाण्माचा तनचया शोण्माची व्मलस्त्था कयाली.  

उडीद  
ऩक्लता त े

काढणी अलस्त्था 

उडदाची काऩणी करून खऱमालय आणून त्माची भऱणी कयाली. उडदाच्मा ळेंगा तोडण्माची गयज 
बावत नाशी. वाठलणीऩुली भूग / उडीद धान्माव  ५-६ ददलव ऊन द्माले.  वाठलण कोंदट ल ओरवय 
जागेत करू नमे. वाठलताना कडुतनफंाचा ऩारा ५ टक्के धान्मात शभवऱाला. त्माभुऱे वाठलणीत कीड 
रागत नाशी. 

भका पुरोया अलस्त्था 

वऩकालय अभेरयकन रष्ट्कयी आऱीचा १० % ऩेषा जास्त्त प्रादबुारल आढऱून आसमाव तनमंरणावाठी  
क्रोयानरातनरीप्रोर १८.५ एव.वी . ४ शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मातून ऩालवाची उघडीऩ  ऩाशून 
पलायणी कयाली. कणवे ऩोखयणायी अऱी- प्रादबुारल शोऊ नमे मावाठी वऩक स्त्री-केवय मेण्माच्मा 
अलस्त्थेत अवताना ळेतात रामकोग्राभा चीरोनीव मा ऩयोऩजीली  ककटकाच ेअंडीऩुंज वोडालेत. 

बाजीऩारा 
वऩके 

 वध्मा आर्द्तामुक्त शलाभानाभुऱे मा शंगाभातीर शभयची , लांगी, टोभॅटो, बेंडी, कांदा, बोऩऱा, कायरी 
मा वऩकांच्मा ऩानांलयीर कयऩा , पऱकुज आझण पांद्मा लाऱणे मा फुयळीजन्म योगांचा प्रादबुारल 
योखण्मावाठी डामपेनकोनॅझोर १० शभरी ककंला अॅझोक्झीस्त्रोफीन १० शभरी ककंला शेक्झाकोनॅझोर १० 
शभरी ककंला टेब्मुकोनॅझोर १० शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून दय १० ददलवांच्मा अंतयाने 



तीन त ेचाय पलायण्मा आरटून ऩारटून कयाव्मात. तवेच मा वऩकांलय बूयी योगाचा प्रादबुारल ददवताच 
ऩाण्मात वलयघऱणाये गंधक २५ गॅ्रभ ककंला टेब्मुकोनॅझोर १० शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून 
२-३ पलायण्मा दय १५ ददलवांच्मा अंतयाने कयाव्मात.  

आंफा   वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे आंफा वऩकालय नवलन पुटीलयीर ककड ल योगांच्मा 
तनमंरणावाठी रॅभडा वामशेरोथ्रीन ५  % ई वी ६ शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून ऩालवाची 
उघडीऩ ऩाशून पलायाले.  

कांदा  वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे कांदा वऩकालयीर पुरककड ेमा ककडीच्मा तनमंरणावाठी 
डामभेथोमएट ३० % ईवी १५ शभरी ककंला समाम्डा वाम्मारोथ्रीन ५ % ई वी ६ शभरी प्रती १०  
शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून कयाली. 

डाशऱंफ 
पऱ लाढीची 
अलस्त्था 

पऱधायण फागेत, पक्त पऱ लाढीच्मा अलस्त्थेत तरेकट डाग व्मलस्त्थाऩणावाठी कॉऩय शामड्रोक्वाइड 
५३.८% २ ० गॅ्रभ + स्त्रेप्टोवामक्रीन १००% ५ गॅ्रभ + ब्रोनोऩॉर ९५ – ९८ % ५ गॅ्रभ + स्त्पे्रडय 
स्त्टीकय ५ शभरी प्रती १० रीटय ऩाण्मात शभवऱून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली. 

जनालयांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 अस्त्लच्छतभेुऱे स्त्तनदाश शोऊ नमे मावाठी कावेची स्त्लच्छता ठेलाली. ऩालवाभुऱे गोठ्मातीर 
लातालयणात आर्द्ता लाढत ेआझण जनालये अस्त्लस्त्थ शोतात. शे टाऱण्माकरयता गोठ्मातीर शला खेऱती 
याशीर माची दषता घ्माली. 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 : प्रादेशळक शलाभान ऩूलारनुभान कें र्द्, भुंफई.  
२) भागीर शलाभान : - 
दठकाण : कृ .भ.वल., ऩुणे.  
दद.  :  २१.०९.२०२१ 

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

 

 

 


