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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. १३/०४/२०२३ 
जजल्शा : ऩणेु 

            भागीर आठलडमाच ेशलाभान : 
भागीर आठलडमाच ेशलाभान : ऩुणे ऩरयवयात भागीर आठलडमात कभार ताऩभान ३४.५ त े३८.६ अंळ वेल्सवअव तय ककभान ताऩभान 
१९.५ त े२१.५ अंळ वेल्सवअवच्मा दयम्मान शोते. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ७२ त े९० टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता १८ त े३५ टक्के 
शोती. लाऱ्माचा वयावयी लेग ताळी १.७ त े३.४ कक.भी. शोता.   

शलाभान अंदाज : ऩुढीर ऩाच ददलवात ऩुणे ल्जस्मात कभार ताऩभान ३७ त े३९ अंळ वेल्सवअव, तय ककभान ताऩभान २० त े२२ अंळ 
वेल्सवअवच्मा दयम्मान याशीर. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ६९ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता २४ टक्के दयम्मान याशीर. लाऱ्माचा 
वयावयी लेग ताळी ११ त े१५ कक.भी. दयम्मान याशीर. आकाळ अंळतः ढगाऱ त ेढगाऱ याशीर. लाऱ्माची ददळा नैऋते्तकडून ईळान्मेकड े
याशीर. 

भागीर आठलड्मातीर शलाभान 

(०७/०४/२०२३ त े१३/०४/२०२३) 
शलाभान घटक 

ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(१३/०४/२०२३ त े१७/०४/२०२३) 
7 8 9 10 11 12 13 हदनांक 14 15 16 17 18 

0.0 0.5 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 ऩाऊव (मभभी)  25 16 7 2 4 

37.1 36.0 34.5 36.9 36.9 38.6 38.6 कभार ताऩभान (अं.वे.) 39 37 37 38 39 

19.9 21.4 19.6 19.5 19.9 20.4 21.5 ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 20 21 22 22 22 

              ढग जथथती (आकाळ) 7 6 3 2 3 

72 84 75 90 75 85 88 वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 67 67 71 71 71 

31 35 29 26 18 20   दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 10 25 26 31 28 

2.2 3.4 3.1 1.7 1.9 2.8 1.9 लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 12 15 11 12 13 

              लाऱ्माची हदळा (अळं) 112 135 124 270 289 
 

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 
१३ एवप्रर, २०२३ योजी काशी दठकाणी ऩालवाची ळक्मता तय १४, १५, १६ ल १७ एवप्रर, २०२३ योजी 
तुयऱक दठकाणी ऩालवाची ळक्मता आशे. 
ईळाया : बायतीम शलाभान खात्माच्मा प्रादेशळक शलाभान कें र्द् , भुंफई मांच्मा अंदाजानुवाय ल्जस्मा त 
ददनांक १३ ल १४ एवप्रर, २०२३ योजी तुयऱक दठकाणी गायऩीट, लादऱीलाया (३० त े४० कक.भी./ताव), 
भेघगजरना, वलजांवश शरक्मा त ेभध्मभ स्त्लरूऩाच्मा ऩालवाची ळक्मता अवून ददनांक १५ ल १६ 
एवप्रर, २०२३ योजी तुयऱक दठकाणी लादऱीलाया (३० त े४० कक.भी./ताव), भेघगजरना, वलजांवश शरक्मा 
त ेभध्मभ स्त्लरूऩाच्मा 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 १६ त े२२ एवप्रर, २०२३ दयम्मान  

 ऩालवाच ेप्रभाण वयावयी ऩेषा जास्त्त याशण्माची ळक्मता आशे.  

 कभार ताऩभान वयावयी ऩेषा कभी याशण्माची ळक्मता आशे.    

mailto:amfupune@gmail.com


 ककभान ताऩभान वयावयी इतके याशण्माची ळक्मता आशे.    
वाभान्म वसरा  तुयऱक दठकाणी लादऱीलाया (३० त े४० कक.भी./ताव) , गायऩीट, भेघगजरना, वलजांवश शरक्मा त े

भध्मभ स्त्लरूऩाच्मा ऩालवाची  ळक्मता अवसमाने ऩक्ल झारेरी यब्फी वऩकांची काढणी करुन 
घ्माली. काढणी झारेसमा वऩकांची भऱणी करुन वुयषीत दठकाणी वाठलणूक कयाली.  भऱणी 
कयणे ळक्म नवसमाव, काढरेरी वऩके ऩालवाऩावून वंयषण शोण्माच्मा दृष्ट्टीने मोग्मयीत्मा  
ताडऩरीने झाकून ठेलालीत. तवेच ळक्म अवसमाव शेरनेटचा लाऩय कयाला. 

 उभ्मा वऩकात ऩालवाच ेऩाणी वाचणाय नाशी माची दषता घ्माली ल ननचऱ्माची व्मलस्त्था कयाली.  
 अलेऱी ऩाऊवाऩावून फचालावाठी उघडमालयीर धान्म वुयक्षषत स्त्थऱी शरलाले.  
 ऩालवाचा अंदाज फघून वऩकालय ककटकनाळकाची, फुयळीनाळकाची पलायणी कयाली.  
 जनालये वुयषीत दठकाणी फांधालीत.  
 ळेतकयी फांधलांनी आऩसमा वऩकाच ेकीड ल योगावंदबारत ननमशभत 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.  
 तवेच ळेतकयी फंधूनी भेघगजरना ल वलजेचा ऩूलारनुभाना  कयीता दाशभनी भोफाईर अॅऩचा लाऩय 

कयाला. 
अलकाऱी ऩाऊवा ऩूली ल 
नंतयच्मा  उऩाममोजना 

अलेऱी ऩाऊवाची ळक्मता अवसमाने ळेतातीर वलर वऩकषेरातीर अनतरयक्त ऩालवाच्मा ऩाण्माचा 
ननचया कयण्मावाठी तत्काऱ उऩाममोजना कयाली. अलकाऱी ऩाऊवानंतय शलेत थंडाला ननभारण शोतो, 
थंडीऩावून पऱफागांच ेवंयषणावाठी त्माच ददलळी फागेव वलदशयीच ेऩाणी देलून शरके ओरीत कयाले. 
अलकाऱी ऩाऊवानंतय फागेत, ळेतात, फांधालय ऩडरेरा काडीकचया, पऱे, ऩाने, पांद्मा लेचून फाग 
स्त्लच्छ कयाली ल खत कयण्मावाठी लाऩयाल.े अलकाऱी ऩाऊवानंतय ळेतातीर उभ्मा वऩकाची ऩड 
झारी अवसमाव वऩक फांधणी कयाली. 

शयबया ऩक्लता त े
काढणी 
अलस्त्था 

ऩालवाची ळक्मता अवसमाने ऩक्ल वऩकांची काढणी करुन घ्माली . शयबया वऩक ओरवय अवताना 
काढणी करू नमे. घाटे कडक लऱसमानंतय भगच शयबऱ्माची काढणी तवेच भऱणी करुन वुयषीत 
दठकाणी वाठलणूक कयाली  तवेच काढरेरी वऩके ऩालवाऩावून वंयषण शोण्माच्मा दृष्ट्टीने मोग्मयीत्मा  
ताडऩरीने झाकून ठेलालीत. धान्मात कडूननफंाचा ऩारा ५ टक्के शभवऱाला. वाठलण कोंदट ल ओरवय 
जागेत करू नमे. 

बुईभुग 

 
ळेंगा 

ऩोवण्माची  
अलस्त्था 

ऩालवाची ळक्मता अवसमाने उभ्मा वऩकात ऩालवाच ेऩाणी वाचणाय नाशी माची दषता घ्माली . यव 
ळोऴक ककडींच्मा ननमंरणावाठी शभर्थर डीभेटोंन २५ ईवी १० शभरी प्रनत १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून 
पलायणी कयाली.  ढगाऱ शलाभानाभुऱे दटक्का योग ननमंरणावाठी भॅंकोझफे २.५ गॅ्रभ ककंला 
काफेन्डाझझभ १ गॅ्रभ प्रनत शरटय ऩाण्मातून ऩालवाची उघडीऩ फघून पलायाले. 

गशू ऩक्लता त े
काढणी 
अलस्त्था 

ऩालवाची ळक्मता अवसमाने ऩक्ल वऩकांची काढणी करुन घ्माली. भऱणी ल काढणी केरेसमा वऩकाची 
ल धान्माची उन्शात चांगरे लाऱलून वुयषीत दठकाणी वाठलणूक कयाली. 

कांदा ऩक्लता त े
काढणी 
अलस्त्था 

ऩालवाची ळक्मता अवसमाने उभ्मा वऩकात ऩालवाच ेऩाणी वाचणाय नाशी माची दषता घ्माली . 
काढणी झारेसमा वऩकांची वुयषीत दठकाणी वाठलणूक कयाली.  काढरेरे ऩीक ऩालवाऩावून वंयषण 
शोण्माच्मा दृष्ट्टीने मोग्मयीत्मा झाकून ठेलालेत.  

बाजीऩारा  
वऩक लाढीची 

अलस्त्था 

बाजीऩारा वऩकालयीर कोऱीच्मा ननमंरणावाठी पेनप्रोऩॅथ्रीन ३०% ई.वी., ५ शभरी ककंला डामकोप रं 
१८.५% ई.वी., २० शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मातून ऩालवाची उघडीऩ फघून पलायाले. बेंडी, लांगी, 
बोऩऱा इ. बाजीऩारा वऩकालयीर यव ळोऴक ककडींच्मा ननमंरणावाठी ५ % ननफंोऱी अकारची ककंला 
कपप्रोननर २५ शभरी प्रती १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून ऩालवाची उघडीऩ फघून पलायणी कयाली.  

आंफा  केळय आंब्माभध्मे उबय़शरगंी पुरांच ेप्रभाण, पुरधायणा आझण उत्ऩादन लाढवलण्मावाठी १ % 



ऩोटॅशळअभ डामशामड्रोजन प स्त्पेट (१०० गॅ्रभ प्रनत १० रीटय ऩाण्मात) भोशय पुटण्माच्मा लेऱी आझण 
त्मानंतय १ भदशन्माने १ % ऩोटॅशळअभ नामरेटची  (१०० गॅ्रभ प्रनत १० रीटय ऩाण्मात) पलायणी 
कयाली.  

र्द्ाक्ष्म एवप्रर / खयड 
छाटणी  

छाटणी लेऱेलय करून छाटरेसमा काड्मा ल ऩाने फांधालय न टाकता मोग्म रयत्मा नष्ट्ट कयाले.  

केऱी  केऱी फागेत काकडी, बोऩऱा, कशरगंड, खयफूज तवेच शभयची, लांगी मावायखी वऩके घेणे कटाषाने 
टाऱाले. ऩालवाची ल लादऱी लाऱ्माची ळक्मता अवसमाने झाड ेऩडू नमेत म्शणून ल लजनाने भोठ्मा 
अवरेसमा घडाव गजेप्रभाणे फांफूच्मा ककंला ऩ रीप्रोऩेरीनच्मा ऩाटमांच्मा व्मामाने झाडांना/ घडाना 
आधाय/ टेकू द्माला.  

जनालयांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 ऩालवाची ळक्मता अवसमाने जनालये वुयषीत दठकाणी फांधालीत . 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 ऩक्ष्मांना 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.  :  १३.०४.२०२३ 

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

 

 

 


