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

भागीर आठलडमाच ेशलाभान : 
भागीर आठलडमाच ेशलाभान : ऩुणे ऩरयवयात भागीर आठलडमात कभार ताऩभान २९.८ त े३२.८ अंळ वेल्सवअव तय ककभान ताऩभान 
९.८ त े१८.० अंळ वेल्सवअवच्मा दयम्मान शोते. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ८२ त े९८ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता २६ त े५० टक्के 
शोती. लाऱ्माचा वयावयी लेग ताळी २.४ त े३.३ कक.भी. शोता. भागीर आठलड्मात ०.० मभभी एलढा ऩाऊव झारा.  

शलाभान अंदाज : ऩुढीर ऩाच ददलवात  ऩुणे ल्जस्मात कभार ताऩभान ३२ अंळ वेल्सवअव, तय ककभान ताऩभान १६ त े१८ अंळ 
वेल्सवअवच्मा दयम्मान याशीर. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ६७ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ४५ टक्के दयम्मान याशीर. लाऱ्माचा 
वयावयी लेग ताळी ०५ त े०९ कक.भी. दयम्मान याशीर. आकाळ ढगाऱ याशीर. लाऱ्माची ददळा आग्नेमेकडून लामव्मेकड ेयाशीर. 

भागीर आठलड्मातीर शलाभान 

(११/११/२०२० त े१७/११/२०२०) 
शलाभान घटक 

ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(२०/११/२० त े२४/११/२०) 
11 12 13 14 15 16 17 हदनांक 21 22 23 24 25 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ऩाऊव (मभभी)  20 0 5 3 0 

30.0 29.8 30.6 31.0 32.0 32.2 32.8 कभार ताऩभान (अ.ंवे). 32 32 32 32 32 

10.2 9.8 14.6 17.1 16.8 16.0 18.0 ककभान ताऩभान (अं .वे). 18 16 18 18 17 

              ढग जथथती (आकाळ)  5 3 3 4 1 

98 82 90 94 92 94 93 वकाऱची वाऩेष आर्द्रता )%( 73 70 71 68 55 

26 34 48 50 44 38   दऩुायची वाऩेष आर्द्रता )%( 45 46 49 47 37 

2.9 3.2 2.5 2.8 3.3 2.4 3.2 लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव)  6 9 8 5 7 

              लाऱ्माची हदळा (अळं) 94 70 103 122 107 

 

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

ददनांक २० नोव्शेंफय, २०२० योजी काशी दठकाणी तय ददनांक २२ ल २३ नोव्शेंफय, २०२० योजी तुयऱक 
दठकाणी ऩालवाची ळक्मता अवून ददनांक २१ ल २४ नोव्शेंफय, २०२० योजी शलाभान कोयड ेयाशण्माची 
ळक्मता आशे.  

वाभान्म वसरा  खयीऩ वऩकांची काढणी, भऱणी ऩालवाचा अंदाज ऩाशून ल ऩालवाची उघडीऩ फघून कयाली ल वदय 
वऩकांच ेऩालवाने नुकवान शोऊ नमे  माकरयता काढरेसमा वऩकांची वुयक्षषत दठकाणी वाठलण 
कयाली. 

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

 ळेतकयी फांधलांनी आऩसमा वऩकाच ेकीड ल योगावंदबारत ननममभत वलेषण करून जय प्रादबुारल 
आर्थरक नुकवान ऩातऱीच्मा लय अवसमाव वलवलध मोग्म त्मा उऩाममोजना कयाव्मात.   

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

mailto:amfupune@gmail.com


 तवेच ळेतकयी फंधूनी भेघगजरना ल वलजेचा ऩूलारनुभाना  कयीता दामभनी भोफाईर अॅऩचा लाऩय 
कयाला. 

गशू ऩेयणी अलस्त्था ऩेयणीनंतय जरुयी प्रभाणे १ ककंला २ लेऱा खुयऩणी कयाली. ऩीकच्मा जोभदाय लाढीवाठी ऩीक 
वुरूलातीऩावूनच तण वलयशीत ठेलाले.  

बात दाणे बयणे त े
ऩक्लता 

बात ऩीक काऩणीऩूली ८ त े१० ददलव अगोदय बात खाचयातून ऩाण्माचा ननचया कयाला. वऩकांची 
काढणी, भऱणी कयाली ल काढरेसमा वऩकांची वुयक्षषत दठकाणी वाठलण कयाली. 

लाटाणा ऩेयणी अलस्त्था वऩकाव थंड शलाभान भानलत अवसमाने  मा वऩकाची ऩेयणी कयाली. टोकन ऩद्धतीने ऩेयणीवाठी ३० 
त े४० ककरो प्रनत शेक्टयी अथला ऩेयणी ऩद्धतीने ऩेयणीवाठी ७० त े८० ककरो प्रनत शेक्टयी बफमाणे 
लाऩयाले. ऩेयणीवाठी अयकेर, फोनव्शीरा, पुरे  वप्रमा मा मळपायळीत जातींची ननलड कयाली. ऩेयणीऩूली 
कॅप्टन ककंला काफेन्डॅझझभ ३ गॅ्रभ प्रनत ककरो मा प्रभाणात बफमाण्माव चोऱाले. त्मानंतय  यामझोबफभ 
कसचय २० गॅ्रभ प्रनत ककरो फीजप्रकिमा कयाली.      

शयबया ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

ऩीकच्मा जोभदाय लाढीवाठी ऩीक वुरूलातीऩावूनच तण वलयशीत ठेलणे आलश्मक आशे. ऩीक २० 
ददलवाच ेअवताना ऩदशरी आझण ३० ददलवाच ेअवताना दवुयी कोऱऩणी कयाली. कोऱऩणी केसमाने 
जभीन बुवबूळीत शोलून जमभनीत शला खेऱती याशत ेल त्मामोगे ऩीक लाढीव ऩोऴक लातालयण तमाय 
शोत ेतवेच जमभनीतीर फाष्ऩीबलनाचा लेग कभी शोलून ओर अर्धक काऱ दटकण्माव भदत शोत.े 
कोऱऩणी ळक्मतो लापळालय कयाली. कोऱऩणीनंतय ऐक खुयऩणी कयाली. ऩदशसमा ३०-४५ ददलवात 
ळेत तणवलयशीत ठेलाले शे उत्ऩादनाच्मा दृष्टीने आलश्मक अवते. शयबया वऩकांत ऩषी थांफे म्शणून 
ज्लायीच्मा दाण्माचा उतलडा कयाला. 

तुय पुरोया तूय वऩकालयीर ळेंग अऱीच्मा ननमंरणावाठी ५ काभगंध वाऩऱे प्रनत शेक्टय रालालेत तवेच ५ % 
ननफंोऱी अकारची पलायणी कयाली. तुयीभधीर पुरोया ल ळेंगा बयण्माच्मा अलस्त्थेभध्मे घाटे 
अऱी/वऩवायी ऩतंग ल ळेंग भाळी मावाठी एकाल्त्भक ककड व्मलस्त्थाऩन ऩध्दतीने ननमंरण कयाले 
माभध्मे तणृ धान्माच ेआंतयवऩक अवसमाव ककडीच ेप्रभाण कभी याशण्माव भदत शोत,े 
एच.एन.ऩी.व्शी (HNPV) य़ा जैवलक ककडननमंरणाचा लाऩय कयाला .पुरकऱी रागताना ऩदशरी पलायणी 
ननफोंऱी अकर  ५ %  दवुयी पलायणी ऩदशसमा पलायणीनंतय १२ त े१५ ददलवांनी शेरीओकीर  
(HNPV) ५०० मभरी ५०० मरटय ऩाण्मात  मभवऱून प्रनत शेक्टय ल गयजेनुवाय नतवयी पलायणी 
१८.५ % प्रलाशी क्रोयअॅट्रीननरीप्रोर  १५० मभरी अथला इभाभेक्टीन फेझोएट  २०० गॅ्रभ ५०० मरटय 
ऩाण्मात मभवऱून पलायणी कयाली. 

लांगी ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा कोयड्मा शलाभानात लांग्माभध्मे यव ळोऴक कीडी जवे तुडतुड,े ऩंढयी भाळी, भाला माच्मा 
ननमंरणावाठी पॉस्त्पामभडॉन ४० % एव. एव. १५ मभरी ककंला पेनप्रोप्मथ्रीन ३० % ई. वी. ५ मभरी 
मा कीटकनाळकाच्मा आरटून ऩारटून पलायण्मा कयाव्मात. अधूनभधून ५ % ननफंोऱी अकर ची  
पलायणी कयाली.  

काकडी ल 
लेरलगीम 

ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

काकडी ल लेरलगीम बाजीऩाराभधीर पऱभाळी ककडीच्मा व्मलस्त्थाऩनावाठी शेक्टयी १५ त े२० 
क्मुरुयच ेगंध वाऩळ्माचा लाऩय कयाला . काकडी ल लेरलगीम बाजीऩारा वऩकालयीर केलडा मा 
योगाच्मा ननमंरणावाठी भेटेंरॅक्झीर ८  % + भॅन्कोझफे ६४  %,  शे वंमुक्त फुयळीनाळक २० गॅ्रभ 
प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱुन पलायाले. 

मभयची ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

मभयची वऩकालयीर यव ळोऴक ककडींच्मा लाढीची ळक्मता अवसमाने त्माच्मा ननमंरणावाठी ५ % 
ननफंोऱी अकारची ककंला इमभडाकरोप्रीड १७.८ एव एर ५ मभरी ककंला कपप्रोनीर ५ एव.वी. १५ मभरी 
प्रती १० मरटय ऩाण्मातून पलायाले.  

कांदा ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा कभार आझण ककभान ताऩभानातीर जास्त्त तपालतीभुऱे कांदा वऩकालयीर पुरककडे  ल 
कयऩा मा ककडीच्मा ल योग  ननमंरणावाठी डामभेथोमएट ३० % ईवी १५ मभरी ककंला समाम्डा 
वाम्मारोथ्रीन ५ % ई वी ६ मभरी + टेब्मूकोनॅझोर १० मभरी प्रती १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून 
पलायणी कयाली.   



चाया वऩक ऩेयणी अलस्त्था यब्फी शंगाभात ऩळुधनावाठी भका,  ओट, फयवीभ, रवून घाव ल ज्लायी मा चाया वऩकाची जमभनीत 
लाऩवा आसमालय ऩेयणी कयाली. 

आंफा  गालठी ल अनुउत्ऩादक झाडांच ेवुधारयत जातींभध्मे रुऩांतय कयण्मावाठी आंब्माची झाड ेजमभनीऩावून 
२ भीटय उंचीलय छाटून पांदीलयीर नलीन पुटव्मालय पुब्रूलायी त ेभाचर भदशन्माभध्मे केवय लाणाच े
ऩाचय करभ कयाले. आंफा वऩकालय नवलन पुटीलयीर ककड योगांच्मा ननमंरणावाठी रॅभडा 
वामशेरोथ्रीन ५% ईवी ६ मभरी ककंला ल्क्लनॉरपॉव २५ मभरी  + ऩाण्मात वलयघयऱणाये गंधक २५ 
गॅ्रभ प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून पलायणी कयाली. 

केऱी  केऱी वऩकालयीर कयऩा योग ननमंरणावाठी योगग्रस्त्त ऩानांचा बाग ककंला ऩाने काढून जाऱालीत. 
झाडालय काफरनडले्न्झभ १० गॅ्रभ ककंला डामथेन एभ – ४५, २५ गॅ्रभ ककंला कॉऩय ऑक्झीक्रोयाईड २५ 
गॅ्रभ १० रीटय ऩाण्मात मभवऱून पलायणी कयाली. केऱी फागेत काकडी, बोऩऱा, कमरगंड, खयफूज 
तवेच मभयची, लांगी मावायखी वऩके घेणे कटाषाने टाऱाले. 

जनालयांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 जनालयांचा गोठा ल दधु काढण्माची जागा ळक्मतो लेगऱी अवाली. दधु काढण्मावाठी स्त्लच्छ भोकऱी 
जागा लाऩयाली. वलर जनालयांना योग प्रनतफंधक उऩाम म्शणून ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने मोग्म लेऱी 
रवीकयण करून घ्माले. ऩोटातीर जंताच्मा ननमंरणावाठी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने जंतनाळक 
ऩाजाले. 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 : प्रादेमळक शलाभान ऩूलारनुभान कें र्द्, भुंफई.  
२) भागीर शलाभान : बायत भौवभ वलसान वलबाग लेधळाऱा , कृ.भ.वल., ऩुणे 
दठकाण : कृ .भ.वल., ऩुणे.  
दद.  :  २०.११.२०२० 

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

 

 

 


