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  शलाभान अदंाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. २३/०९/२०२२ 
जजल्शा : ऩणेु 

            भागीर आठलडमाच ेशलाभान : 
भागीर आठलडमाच ेशलाभान : ऩुणे ऩरयवयात भागीर आठलडमात कभार ताऩभान २४.० त े२९.७ अंळ वेल्सवअव तय ककभान ताऩभान 
१९.८ त े२१.१ अंळ वेल्सवअवच्मा दयम्मान शोते. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ८३ त े९६ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ६३ त े७९ टक्के 
शोती. लाऱ्माचा वयावयी लेग ताळी १.५ त े४.७ कक.भी. शोता. भागीर आठलड्मात ३९.८ मभभी ऩाऊव झारा.   

शलाभान अंदाज : ऩुढीर ऩाच ददलवात ऩुणे ल्जस्मात कभार ताऩभान २९ त े३२ अंळ वेल्सवअव, तय ककभान ताऩभान २० त े२१ अंळ 
वेल्सवअवच्मा दयम्मान याशीर. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ९० टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ५७ टक्के दयम्मान याशीर. लाऱ्माचा 
वयावयी लेग ताळी १४ त े१७ कक.भी. दयम्मान याशीर. आकाळ ढगाऱ याशीर. लाऱ्माची ददळा नैऋते्तकडून ईळान्मेकड ेयाशीर. 

भागीर आठलड्मातीर शलाभान 

(१७/०९/२०२२ त े२३/०९/२०२२) 
शलाभान घटक 

ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(२३/०९/२०२२ त े२७/०९/२०२२) 
17 18 19 20 21 22 23 हदनांक 24 25 26 27 28 

31.0 1.5 0.8 4.8 1.7 0.0 0.0 ऩाऊव (मभभी)  14 8 9 11 6 

24.0 29.7 27.9 26.6 24.8 26.8 28.6 कभार ताऩभान (अं.वे.) 29 30 31 32 31 

20.9 21.0 20.4 21.1 19.8 21.0 20.0 ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 20 20 20 21 21 

              ढग जथथती (आकाळ) 3 3 3 3 4 

91 91 90 96 91 83 83 वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 91 91 91 89 89 

77 74 75 79 71 63   दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 59 59 58 54 55 

1.5 2.5 3.4 4.5 3.2 4.7 4.5 लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 17 17 15 14 14 

              लाऱ्माची हदळा (अळं) 249 248 249 257 283 
 

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

२३ वप्टेंफय, २०२२ योजी काशी दठकाणी ऩालवाची ळक्मता अवून ददनांक २४, २५, २६ ल २७ वप्टेंफय, 
२०२२ योजी तुयऱक दठकाणी ऩालवाची ळक्मता आशे.  

वलस्त्तारयत शे्रणी  
अदंाज (ईआयएपएव)  

वलस्त्तारयत शे्रणी अंदाजानुवाय (ईआयएपएव) भध्म भशायाष्ट्र वलबागात (धुऱे, नंदयुफाय, जऱगाल, नामळक, 

अशभदनगय, ऩुणे, वाताया, वांगरी, वोराऩूय, कोसशाऩूय) ददनांक २५ वप्टेंफय, २०२२ त े०१ ऑक्टोफय, 
२०२२ दयम्मान  

 ऩालवाच ेप्रभाण वयावयी ऩेषा जास्त्त याशण्माची ळक्मता आशे.  

 कभार ताऩभान वयावयी इतके याशण्माची ळक्मता आशे.    

 ककभान ताऩभान वयावयी इतके याशण्माची ळक्मता आशे.    
वाभान्म वसरा  ऩालवाचा अंदाज फघून वऩकालय ककटकनाळकाची, फुयळीनाळकाची पलायणी कयाली.  

 ळेतकयी फंधूनी शलाभान अंदाजालय आधारयत कृऴी वसरा ल शलाभानचा ऩूलारनुभाना  कयीता 
भेघदतु भोफाईर अॅऩचा लाऩय कयाला. 

 तवेच ळेतकयी फंधूनी भेघगजरना ल वलजेचा ऩूलारनुभाना  कयीता दामभनी भोफाईर अॅऩचा लाऩय 
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कयाला. 
 ळेतकयी फांधलांनी आऩसमा वऩकाच ेकीड ल योगावंदबारत ननममभत वलेषण करून जय प्रादबुारल 

आर्थरक नुकवान ऩातऱीच्मा लय अवसमाव वलवलध मोग्म त्मा उऩाममोजना कयाव्मात.   
 ळेतकयी फांधलांनी काढणी केरेसमा खयीऩ वऩकांची वुयक्षषत दठकाणी वाठलणूक कयाली.  

बात पुरोया  

बात वऩकात झझकंची कभतयता आढऱून आसमाव अळा दठकाणी ०.२ % झझकं वसपेट प्रनत मरटय 
ऩाण्मातून द्माले. ज्मा दठकाणी रागलड केरेरी योऩे पुरोया अलस्त्थेत आशेत नतथे १० वेभी ऩाण्माची 
ऩातऱी ठेलाली .ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे बात वऩकालय कडा कयऩा, ऩणर कयऩा, तऩककयी दठऩके 
योगाच्मा ननमंरणावाठी कॉऩयओक्झीक्रोयानमड २५ ग्राभ ककंला काफेन्डॅझझभ १० ग्राभ प्रनत १० मर . 
ऩाण्मात मभवऱून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली. र्द्ालणात ल्स्त्टकय ०.१ टक्के (र्चकटर्द्ाव्म, 
१ मभरी प्रती ग्रभ प्रती मरटय ऩाणी) मभवऱून पलायणी कयाली. बात वऩकात ऩाने गुंडाऱणाऱ्मा 
अऱीने आर्थरक नुकवानाची ऩटरी (२ प्रदबुारलीत ऩाने प्रती चूड) ओरांडसमानंतय मळपायळीत पलायणी 
रगेच कयाली. ऩाने गुंडाऱणायी अऱी, खोड कीड आझण तुडतुड ेमाच्मा ननमंरणाकरयता ५ टक्के 
ननफंोऱी अकारची ककंला अमवपेट ७५ टक्के एव ऩी, ६०० ग्रभ प्रती शेक्टयी ५०० मरटय ऩाण्मात 
मभवऱून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली.  

ऊव  
वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

उवाभध्मे शुभणी अऱीच्मा ननमंरणावाठी भेटॅरयझीमभ अॅननवोप्री ऩयोऩजीली फुयळी २० कक. ग्र. प्रती 
शेक्टयी जमभनीत मभवऱाले ककंला २.५ त े३ ककरो शेक्टयी पलायणीवाठी लाऩयाले. 

वोमाफीन ळेंगा बयणे  वलवलध प्रकायच्मा ककडींच्मा/ अऱींच्मा ननमंरणावाठी 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, ननमंरणावाठी अंडी 
वभुशांचा तवेच वभुशाने आढऱणा-मा अळमांचा लेऱीच नामनाट केसमाव यावामननक ककटकनाळकांचा 
लाऩय टाऱता मेतो. यावामननक ककटकनाळकांचा लाऩय कयणे अननलामर झासमाव क्रोयऩामयीपॉव 
२०%  २० मभरी ककंला वामऩयभेर्िन २५ टक्के ४ मभरी प्रनत १० मरटय ऩाण्मातून ऩालवाची उघडीऩ 
ऩाशून पलायणी कयाली . आर्द्तामुक्त लतालयणाभुऱे तांफेया ्मा फुयळीजन्म योगा च्मा ननमंरणावाठी  
प्रोवऩकोन्माझोर ककला शेक्झाकोन्माझोर १० मभरी प्रती १० मरटय ऩाण्मातून पलायाल.े  

तुय 
 

पांद्मा 
पुटण्माची 
अलस्त्था 

ककडीच्मा प्रादबुारलाचा अंदाज घेऊन प्रती शेक्टयी ५ मा प्रभाणात काभगंध वाऩऱे रालालेत. ळेतात 
ऩाणी वाचू न देता अनतरयक्त ऩाण्माचा ननचया शोण्माची व्मलस्त्था कयाली. आलळक्मतनुेवाय कोऱऩणी 
ककंला खुयऩणी कयाली  त्माभुऱे जमभनीतीर ओराला ल अन्न्र्द्व्मावाठी वऩकांची ऩयस्त्ऩयांळी स्त्ऩधार 
शोणाय नाशी. 

भुग ल उडीद  
ळेंगा बयणे 

ऩक्ल अलस्त्था 

भूगाच्मा ळेंगा ७५ टक्के लाऱसमालय ऩदशरी तोडणी कयाली ल त्मानंतय ८-१० ददलवांनी यादशरेसमा 
वलर ळेंगा तोडाव्मात. ळेतकयी फांधलांनी काढणी केरेसमा वऩकांची वुयक्षषत दठकाणी वाठलणूक कयाली. 
ळेंगा खऱमालय चांगसमा लाऱसमालय भऱणी कयाली. 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. वाठल ताना कडुननफंाचा ऩारा ५ 
टक्के धान्मात मभवऱाला. त्माभुऱे वाठलणीत कीड रागत नाशी. 

भका 
पुरोया 
अलस्त्था 

वऩकालय अभेरयकन रष्ट्कयी आऱीचा १० % ऩेषा जास्त्त प्रादबुारल आढऱून आसमाव ननमंरणावाठी  
क्रोयानराननरीप्रोर  १८.५ एव.वी . ४ मभरी प्रती १० मरटय 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. 

लांगी  
वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा ढगाऱ शलाभानाभुऱे वऩकालय ळेंडा ल पऱ ऩोखयणायी अऱीच्मा ननमंरणावाठी  
क्रोयॅन्राननरीप्रोर १८.५ टक्के एव.वी., ४ मभरी. ककंला क्रोयऩामयीपॉव २० टक्के ई.वी., २० मभरी 
प्रती १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली.  

आंफा   वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे आंफा वऩकालय नवलन पुटीलयीर ककड ल योगांच्मा 



ननमंरणावाठी रॅभडा वामशेरोिीन ५  % ई वी ६ मभरी ककंला ल्क्लनॉरपॉव २५ मभ री अर्धक २० 
ग्राभ कॅफेन्डाझीभ प्रती १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायाले.  

केऱी 
वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा ढगाऱ ल दभट शलाभानाभुऱे केऱीलयीर कयऩा (मवगाटोका) योगाच्मा ननमंरणावाठी  
योगग्रस्त्त ऩानाचा बाग/ ऩाने काढून जाऱालीत. योगाची रषणे ददवताच प्रोऩीकोन्माझोर ५ मभरी. ल 
मभनयर ओईर १०० मभरी प्रती १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून ऩालवाची उघडीऩ ऩाशून पलायणी कयाली 
त्मानंतय २० ददलवाच्मा अंतयाने २ पलायण्मा कयाव्मात.  

जनालयांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 योगप्रवाय शोऊ नमे मावाठी योगी जनालय लेगऱी ठेलातीत. योगी जनालयांच ेभर-भूर दयू नेऊन 
टाकाले. रम्ऩी मा त्लचा योग ननमंरणावाठी ऩळुलैद्मकाच्मा वससमाने गोट ऩॉक्व मा रवीच े
रवीकयण करून घ्माले. ऩालवाळमात गलत जास्त्त प्रभाणात खासरे गेसमाव जनालयांची 
अन्नऩचनाची किमा बफघडत ेल त्मांना शगलण रागते. त्माभुऱे ऩालवाळमाभध्मे चयाऊ जनालयांच्मा 
आशायात लाऱरेसमा चाऱ्माच ेप्रभाण तुरनात्भकरयत्मा अर्धक ठेलाले. जनालयांना ऩोटातीर जंताच्मा 
ननमंरणावाठी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने जंतनाळक ऩाजाले. जनालयांना योग प्रनतफंधक उऩाम 
म्शणून ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने मोग्म लेऱी रवीकयण करून घ्माले तवेच जनालयांना ल ऩक्षमांना 
नेशभी वऩण्माव स्त्लछ ल थंड ऩाणी द्माले. 

*हटऩ : ळेतकयीफंधूनी षऩकालय ककटकनाळकाची, फुयळीनाळकाची पलायणी कयताना थलत:ची मोग्मती खफयदायी/ काऱजी घ्माली. 
 

 

थरोत : 
१) शलाभान ऩूलारनुभान : प्रादेमळक शलाभान ऩूलारनुभान कें र्द्, भुंफई.  
२) भागीर शलाभान : - 
दठकाण : कृ .भ.वल., ऩुणे.  
दद.  :  २३.०९.२०२२ 

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

 

 

 


