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शलाभान अदंाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. २३/१२/२०२२ 
जजल्शा : जऱगाल 
शलाभान अदंाज : 

शलाभान घटक 
ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(२३/१२/२०२२ त े२७/१२/२०२२) 
हदनांक 24 25 26 27 28 

ऩाऊव (मभभी) 0 0 0 0 0 

कभार ताऩभान (अ.ंवे.) 30 28 29 31 32 

ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 11 10 11 13 14 

ढग जथथती (आकाळ) 0 0 0 1 1 

वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 69 62 60 65 69 

दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 60 59 51 51 58 

लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 7 8 9 9 9 

लाऱ्माची हदळा (अंळ) 207 45 90 68 68 

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 

२३ त े२७ डडवेंफय, २०२२ दयम्मान शलाभान कोयड ेयाशण्माची ळक्मता आशे. 
वलस्त्तारयत शे्रणी  

अांदाज (ईआयएपएव)  
वलस्त्तारयत शे्रणी अांदाजानुवाय (ईआयएपएव) भध्म भशायाष्ट्र वलबागात (धुऱे, नांदयुफाय, जऱगाल, नाशळक, 

अशभदनगय, ऩुणे, वाताया, वाांगरी, वोराऩूय, कोल्हशाऩूय) ददनाांक १८ त े२४ डडवेंफय, २०२२ दयम्मान  

 ऩालवाच ेप्रभाण वयावयी ऩेषा जास्त्त याशण्माची ळक्मता आशे.  

 कभार ताऩभान वयावयी ऩेषा कभी याशण्माची ळक्मता आशे.    

 ककभान ताऩभान वयावयी इतके याशण्माची ळक्मता आशे.    
वाभान्म वल्हरा  ळेतकयी फाांधलाांनी ऩक्ल वऩकाांची काढणी वकाऱी कयाली. काढणी केरेल्हमा वऩकाची ल धान्म  

उन्शात चाांगरे लाऱलून वुयषीत दिकाणी वािलणूक कयाली. 
 जजल्ह्मातीर यब्फी शांगाभात ऩेयरेल्हमा ज्लायी, गशू, शयबया वऩकाची कोऱऩणी ल खुयऩणी करुन 

वऩक तणवलयशीत िेलाले जेणेकरून तणाांची अनद्रवमाांवािीची स्त्ऩधाा योखण्माव भदत शोईर. 
 ळेतकयी फाांधलाांनी आलश्मकतनुेवाय यब्फी वऩकाांना मोग्म प्रभाणात ऩाण्माच ेननमोजन कयाले.  
 ळेतकयी फाांधलाांनी आऩल्हमा वऩकाच ेकीड ल योगावांदबाात ननमशभत वलेषण करून जय प्रादबुााल 

आर्थाक नुकवान ऩातऱीच्मा लय अवल्हमाव वलवलध मोग्म त्मा उऩाममोजना कयावमात.   
 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 लेचणी त े काऩवाची लेचणी रलकयात रलकय उयकून घ्माली.  काऩूव लेचल्हमानांतय स्त्लच्छ, कोयड्मा ल वुयक्षषत 

mailto:amfupune@gmail.com


वािलणूक 
अलस्त्था 

दिकाणी वािलाला. 

शयबया ळाखीम  
लाढीची 
अलस्त्था 

शयबया वऩकाव तुऴाय शवांचन ऩद्धतीने मोग्म प्रभाणात ऩाणी द्माले. त्माभुऱे उत्ऩादनात भोिी लाढ 
शोत.े वऩकाव ऩाणी देताना ळेतात ऩाणी वाचून याशणाय नाशी माची काऱजी घ्माली अन्मथा 
भूऱकुजवमा योगाने वऩकाच ेनुकवान शोत.े शयबया वऩकालयीर घाटे अऱीच्मा ननमांरणावािी 
इांग्रजी ‘T’ आकायाच ेप्रनत शेक्टयी ५० ऩषीथाांफे उबायल्हमाव ककड आटोक्मात िेलण्माव भदत शोते.  
स्त्थाननक ऩरयजस्त्थती ल जशभनीच्मा खोरीनुवाय ऩाण्माच्मा दोन ऩाळ्माभध्मे अांतय िेलाले. जशभनीव 
पाय भोठ्मा बेगा ऩडण्माच्मा आतच वऩकाव ऩाणी द्माले.   

गशू वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

ऩीक लाढीच्मा ज्मा भशत्त्लाच्मा अलस्त्था आशेत त्मालेऱी ऩाणी देणे पामदेळीय ियते. वध्माच्मा 
शलाभानाभुऱे गशू वऩकालयीर भाला ककडीचा प्रादबुााल ददवून मेताच त्माच्मा वमलस्त्थाऩनावािी 
डामभेथोएट ३० % प्रलाशी १० शभरी ककां ला इभीडमाक्रोप्रीड १७.८ एव.एर. ४ शभरी प्रनत १० शरटय 
ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली. 

कयडई 

वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

कयडई वऩकालयीर भाला ककडीचा प्रादबुााल ददवून मेताच वमलस्त्थाऩनावािी भेटायेझीभ अननवोप्री ५० 
ग्राभ ककां ला डामभेथोएट ३० % प्रलाशी १० शभरी प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली. 
अल्हटयनेयीमा फुयळीभुऱे शोणामााय कयडईच्मा ऩानालयीर दिऩके योगाच्मा ननमांरणावािी काफेनडॅझझभ 
१२% + भॅन्कोझफे ६३% मा वांमुक्त फुयळीनाळकाची २० गॅ्रभ प्रती १० शरटय ऩाण्मातून योगाची 
रषणे ददवताच पलायणी कयाली. 

तुय ळेंगा 
बयण्माची 
अलस्त्था 

तूय वऩकालयीर ळेंग अऱीच्मा ननमांरणावािी ५ काभगांध वाऩऱे प्रनत शेक्टय रालालेत तवेच ५ % 
ननांफोऱी अकााची पलायणी कयाली. तुयीभधीर ळेंगा बयण्माच्मा अलस्त्थेभध्मे घाटे अऱी /वऩवायी ऩतांग 
ल ळेंग भाळी मावािी एकाजत्भक ककड वमलस्त्थाऩन ऩध्दतीने ननमांरण कयाले माभध्मे तणृ धान्माच े
आांतयवऩक अवल्हमाव ककडीच ेप्रभाण कभी याशण्माव भदत शोते, एच .एन.ऩी.वशी (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 क्रोयअॅरीननरीप्रोर  
१५० शभरी अथला इभाभेक्टीन फेझोएट २०० गॅ्रभ ५०० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायणी कयाली. 

लाांगी ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

वध्माच्मा शलाभानाभुऱे 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 कयावमात. अधूनभधून ५ % ननांफोऱी अका ची  
पलायणी कयाली.  

काकडी ल 
लेरलगीम 
बाजीऩारा 

वऩके 

वऩक लाढीची 
अलस्त्था 

लेरलगीम बाजीऩाराभधीर पऱभाळी ककडीच्मा वमलस्त्थाऩनावािी 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 पलायाल.े 

शभयची  ऩीक लाढीची 
अलस्त्था 

शभयची वऩकालयीर पुरककडीच्मा ननमांरणावािी इशभडाक्रोवप्रड १७.८ एव.एर.  ५ शभरी ककां ला 
कपप्रोनीर ५ एव.वी. १५ शभरी मा ककटकनाळकाांच्मा प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून आरटून 
ऩारटून पलायण्मा कयावमात. 

केऱी  केऱी वऩकालयीर पुरककडीच्मा ननमांरणावािी केऱीच ेघड ६ टक्के वच्छीद्रतचे्मा ऩॉरीथीन वऩळवमाांनी 
झाकालेत. भाला ककडीच्मा ननमांरणावािी डामभेथोएट २० शभरी प्रती १० रीटय ऩाण्मात शभवऱून 
पलायणी कयाली. केऱी फागेत काकडी, बोऩऱा, कशरांगड, खयफूज तवेच शभयची, लाांगी मावायखी वऩके 
घेणे कटाषाने टाऱाले. 

जनालयाांच े
वमलस्त्थाऩन 

 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. जनालयाच्मा गोठ्माभध्मे ल कुकुटऩारनात 
(भोिे फल्हऩ रालालेत) उफदाय लातालयण याशीर अळी काऱजी घ्माली. यारीच्मा लेऱी थांडी लाढत 
अवल्हमाने छोटी कयडे , कोकये माांना ननलाया कयाला. कयडाांची वांख्मा जास्त्त अवल्हमाव गोठ्माभध्मे 
कयडाांना ऊफ रागेर अळा उांचीलय २०० त े५०० लॅटच ेफल्हफ रालालेत. वकाऱी गलतालय दल ऩडरे 
अवल्हमाने ळक्मतो जनालये उशळया ऊन ऩडल्हमानांतयच चयालमाव न्मालेत. थांडीच ेप्रभाण जास्त्त लाढत 
अवल्हमाव गाई, म्शळीांच्मा ऩािीलय अांग झाकेर अवे गोणऩाट फाांधाले.                                                                                                  

*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.  :  २३.१२.२०२२ 

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

 

 


