
अॎग्रोभेट अॎडलामझयी फुरेटीन  
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पोन : ०२०-२५५३८००९           कृऴी भशाषलद्मारम, ऩुणे ४११ ००५   ई-भेर : amfupune@gmail.com 

  शलाभान अदंाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. २८/०६/२०२२ 
जजल्शा : ऩणेु 

            भागीर आठलडमाच ेशलाभान : 
भागीर आठलडमाच ेशलाभान : ऩुणे ऩरयवयात भागीर आठलडमात कभार ताऩभान २९.० त े३१.९ अंळ वेल्सवअव तय ककभान ताऩभान 
२२.८ त े२४.५ अंळ वेल्सवअवच्मा दयम्मान शोते. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ७३ त े९७ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ५२ त े८४ टक्के 
शोती. लाऱ्माचा वयावयी लेग ताळी २.० त े५.५ कक.भी. शोता.  

शलाभान अंदाज : ऩुढीर ऩाच ददलवात ऩुणे ल्जस्मात कभार ताऩभान ३० त े३२ अंळ वेल्सवअव, तय ककभान ताऩभान २२ त े२४ अंळ 
वेल्सवअवच्मा दयम्मान याशीर. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ८२ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ६४ टक्के दयम्मान याशीर. लाऱ्माचा 
वयावयी लेग ताळी २१ त े२३ कक.भी. दयम्मान याशीर. आकाळ ऩूणरत् ढगाऱ याशीर. लाऱ्माची ददळा नैऋते्तकडून ईळान्मेकड ेयाशीर. 

भागीर आठलड्मातीर शलाभान 

(२२/०६/२०२२ त े२८/०६/२०२२) 
शलाभान घटक 

ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(२८/०६/२०२२ त े०२/०७/२०२२) 
22 23 24 25 26 27 28 हदनांक 29 30 1 2 3 

0.0 2.4 1.6 0.4 0.0 0.1 1.0 ऩाऊव (मभभी)  30 46 51 45 38 

29.3 31.9 30.6 31.0 31.7 31.6 29.0 कभार ताऩभान (अं.वे.) 30 31 30 30 32 

23.3 23.1 22.8 23.7 24.5 24.1 22.8 ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 24 23 22 22 23 

              ढग जथथती (आकाळ) 8 8 8 8 8 

81 97 78 74 73 73 88 वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 83 81 82 82 83 

71 60 84 52 55 84   दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 57 57 67 69 71 

5.5 3.2 2.0 2.9 5.3 4.8 4.5 लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 21 22 21 23 23 

              लाऱ्माची हदळा (अळं) 248 248 248 248 248 
 

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 ल २९ जून, २०२२ योजी काशी दठकाणी ऩालवाची ळक्मता अवून ददनांक ३० जून, २०२२, ०१ ल 
०२ जुर,ै २०२२ योजी फऱ्माच दठकाणी ऩालवाची ळक्मता आशे.    

ईळाया : बायतीम शलाभान खात्माच्मा प्रादेशळक शलाभान कें र्द्, भुंफई मांच्मा अंदाजानुवाय ल्जस्मात 
ददनांक २८ ल ३० जून, २०२२ योजी घाट षेरात तुयऱक दठकाणी 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  ०३ त े०९ जुरै, 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  ळेतकयी फांधलांनी आऩसमा वऩकाच ेकीड ल योगावंदबारत ननमशभत वलेषण करून जय प्रादबुारल 

आर्थरक नुकवान ऩातऱीच्मा लय अवसमाव वलवलध मोग्म त्मा उऩाममोजना कयाव्मात.   
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 ऩालवाचा अंदाज फघून वऩकालय ककटकनाळकाची, फुयळीनाळकाची पलायणी कयाली.  
 ळेतकयी फंधूनी शलाभान अंदाजालय आधारयत कृऴी वसरा ल शलाभानचा ऩूलारनुभाना  कयीता 

भेघदतु भोफाईर अॎऩचा लाऩय कयाला. 
 तवेच ळेतकयी फंधूनी भेघगजरना ल वलजेचा ऩूलारनुभाना  कयीता दाशभनी भोफाईर अॎऩचा लाऩय 

कयाला. 
 खयीऩ वऩकांच्मा ऩेयणीवाठी जशभनीची भळागत ऩुणर कयाली तवेच फांध फंददस्त्ती करुन घ्माली ल 

ऩेयणीवाठी रागणाये वुधारयत प्रभाणणत बफमाणे ल इतय ननवलष्ट्ठांची उऩरब्धता करुन ठेलाली.  
ऩडणा-मा ऩालवाच ेऩाणी ळेतात वाठलण्मावाठी/ भुयवलण्मावाठी उऩाम मोजना कयाली. 

 ळेतकयी फंधूनी आऩसमा बागात ऩेयणीची घाई करू नमे. खयीऩ शंगाभातीर वऩकांची ऩेयणी १५ 
जुरै ऩमतं कयता मेऊ ळकत.े ऩेयणीमोग्म ऩुयेवा ऩाऊव झासमानंतय ऩेयणी कयणे मोग्म याशीर.   

  नर खत भारेच्मा फचतीवीठी द्वलदर वऩकांना यामझोबफमभ , एकदर वऩकांना अॎझोटोफॎक्टय 
ल्जलाणु वंलधरकाची ऩेयणीऩूली बफजप्रकिमा कयण्मावाठी उऩरब्धता करून ठेलाले . ल्जलाणू वंलधरक 
खयेदी कयताना ऩाकीटालयीर अंनतभ तायीख ल वऩकाच ेनाल ऩाशूनच खयेदी कया , कायण शे 
ल्जलाणू वंलधरक लेगलेगळ्मा वऩकावाठी लेगलेगऱे अवते . ल्जलाणु वंलधरक  खत ेलाऩयसमाने 
यावामननक खतांची उणील वंऩूणरऩणे बरून काढता मेत नाशी म्शणून शी खत ेयावामननक खतांना 
ऩुयक खत ेम्शणून लाऩयाले. 

खयीऩ शंगाभ ऩुलरतमायी 

ळेतकयी फांधलानी खयीऩ शंगाभावाठी वऩकांची  ननलड, वऩकांच्मा लाणांची ननलड, त्मा वऩकावाठी मोग्म 
जभीन ननलडणे ल वलर इतय ननमोजन कयण्मावाठी तमायी वुरु कयाली.  ऩेयणीवाठी वुधारयत/ वंकरयत 
लाणांच ेबफमाणे ळावकीम मंरणेकडून/ कृवऴ वलद्माऩीठांच्मा वलिी कें र्द्ाकडून उऩरब्ध करुन ठेलाले. 
ऩूलरभळागत : एक नांगयट , दोन कुऱलाच्मा ऩाळ्मा देऊन जभीन बुवबूळीत कयाली  ल ळेलटच्मा 
कुऱलणी अगोदय अलळक्तनुेवाय ल उऩरब्धतनुेवाय कंऩोस्त्ट / ळेणखत ळेतात शभवऱाले. 

बफमाणे खयेदी 
कयताना 
घ्मालमाची 
काऱजी : 

 

ळक्मतो प्रभाणणत बफमाणे ऩेयणीवाठी लाऩयाले. बफमाणे अर्धकृत वलिेत्माकडून खयेदी करून त्माची 
ऩक्की ऩालती घ्माली. वलकत घेतरेसमा बफमाण्माच्मा वऩळलीव अवरेरे रेफर ल टॎग जऩून ठेलाला , 
मदाकदार्चत बफमाण्मात काशी दोऴ आढऱसमाव बफर , रेफर ल टॎगची वंफंर्धतांकड ेतिाय कयताना 
गयज ऩडत.े  

बात 
ऩूलर तमायी / 
योऩलाटीका 
ऩेयणी  

एक शेक्टय षेर रागलडीवाठी १० गुंठे योऩलाटीका तमाय कयाली. ऩेयणीवाठी वुधारयत/ वंकरयत  
लाणांच े बफमाणे ळावकीम मंरणेकडून/ कृवऴ वलद्माऩीठांच्मा वलिी कें र्द्ाकडून उऩरब्ध करुन ठेलाले.  
गादीलापे तमाय कयताना १ भी रंुदीच,े १५ वेभी उंचीच ेल आलश्मकतनुेवाय रांफीच ेगादीलापे तमाय 
करुन ठेलाले. लापे तमाय कयताना २५० ककरो ळेणखत प्रनत गुंठा भातीत शभवऱाले.  ऩेयणीऩुली ३०० 
ग्रॎभ शभठ १० शरटय ऩाण्मात शभवऱुन त्माभध्मे बाताच ेबफमाणे २० शभननटे फुडलून ठेलाले ल त्मानंतय 
वालरीत वुकलुन योऩलादट केत ऩेयणी कयाली. ऩेयणीऩूली बफमाण्माव २.५ ग्रॎभ  प्रती ककरो माप्रभाणे 
काफेन्डॎणझभ ककंला थामयभ/ कॎ प्टन फुयळीनाळक चोऱाले. त्मानंतय अॎझोटोफॎक्टय, स्त्पुयद वलयघऱणाये 
जीलाणू ल अॎझोल्स्त्ऩयीरभ  मा जीलाणू खतांची २५०  ग्रॎभ प्रनत १० ककरो  बफमाण्माव फीजप्रकिमा 
कयाली. 

ऊव  
लाढीची 
अलस्त्था  

ऩुलर भौवाभी ऩाऊव झासमालय शुभणीच ेबुंगेये वामंकाऱी फाबूऱ , कडूननफं, फोय मा झाडांलय जभा  
शोतात. अगोदय भादी बुंगेये ल त्मानंतय नय बुंगेये जशभनीतून फाशेय ऩडतात. मा झाडांलय फवून त े
झाडांचा ऩारा  खातात. अश्मा झाडांच्मा पांद्मा यारीच्मा लेऱी काठीच्मा वशाय्माने शरलून 
वाभुदानमकरयत्मा खारी ऩडरेरे बूंगेये गोऱा करून यॉकेर शभर्श्रत ऩाण्मात टाकून त्मांचा नाळ 
कयाला. ऊव वऩकावाठी  दठफक शवचंन   ऩाणी व्मलस्त्थाऩन   ऩद्धतीचा अलरंफ  कयाला. ऩाचट  
आच्छादनाचा  लाऩय करून वयी आड वयीतून ऩाणी द्माले. 

कांदा  
वाठलणूक  
अलस्त्था 

वालरीभध्मे वुकवलरेसमा कांद्माची प्रतलायी करुन कांदाचाऱीभध्मे वाठलणुक कयाली. तवेच चाऱीच्मा 
चायशी फाजुव ल तऱारा फुयशळनाळकाची पलायणी कयाली. 



आंफा 
काढणी 
अलस्त्था 

नलीन रागलड केरेसमा आंफा करभांना लाऱ्माऩावून वंयषणावाठी काठीचा आधाय द्माला. 
पऱभाळीच्मा ननमंरणावाठी शभर्थर मुजेनॉर मुक्त यषक वाऩऱे फागेभध्मे एकयी ८-१० माप्रभाणे 
रालालेत. तमाय झारेरी आंब्माची पऱे काढून वुयक्षषत दठकाणी वऩकण्मावाठी ठेलाले. 

केऱी  झाड ेऩडू नमेत म्शणून ल लजनाने भोठ्मा अवरेसमा घडाव गजेप्रभाणे फांफूच्मा ककंला 
ऩॉरीप्रोऩेरीनच्मा ऩाटमांच्मा व्मामाने झाडांना/ घडाना आधाय/ टेकू द्माला. केऱीच्मा फुंध्माजलऱ 
लाढणायी वऩसरे ननमशभत काऩालीत तवेच केऱीलयीर जुनी लाऱरेरी ल योगट ऩाने काऩून फाग 
स्त्लच्छ ठेलाली. 

जनालयांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 जंताच्मा ल वलवलध आजायाच्मा ननमंरणावाठी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने जंतनाळक  ल रवी  
जनालयांना ऩाजाले/ टोचून घ्माले. राऱखुयकत, पऱ्मा ल घटवऩर मा योगांच्मा एकबरत योग प्रनतफंधक 
रवी टोचून घ्माव्मात.  

*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.  :  २८.०६.२०२२ 

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

 

 

 


