
  

प्रादेशळक  शलाभान ऩूलाानुभान कें द्र, भुुंफई आणि डॉ. फाऱावाशेफ वालुंत कोंकि कृषऴ षलद्माऩीठ, दाऩोरी  
शलाभानालय आधायीत कृषऴ वल्रा (यत्नागियी तारुका) 

(०२३५८) २८२३८७ 

 

अुंक १५/२०१९                                                   ददनाुंक १८/०२/२०१९                                                कारालधी ५ ददलव 

 

डॉ. वुबाऴ चव्शाि, 
वलबाग प्रभुख, 

कृवऴवलदमा वलबाग   
९४२२४३१०६७ 

डॉ. षलजम भोये, 
नोडर ऑफपवय, 

कृवऴवलदमा वलबाग  
 ९४२२३७४००१  

डॉ. शळतर मादल, 
ताांत्रिक अधधकायी  

कृवऴवलदमा वलबाग  
८३७९९०११६० 

  

    

भािीर शलाभान आठलडा वायाुंळ 
(ददनाुंक १२/०२/२०१९ ते १८/०२/२०१९) शलाभानाचे घटक 

शलाभान ऩलूाानभुान  
(ददनाुंक १९/०२/२०१९ वकाऱी ८:३० ऩावून २३/०२/२०१९ वकाऱी 

८:३० लाजेऩमतं) 
१२/०२ १३/०२ १४/०२ १५/०२ १६/०२ १७/०२ १८/०२  १९/०२ २०/०२ २१/०२ २२/०२ २३/०२ 
०.०  ०.० ०.० ०.० - - - ऩाऊव (शभभी) ०.०  ०.० ०.० ०.० - 
३३.०  ३४.०  ३१.०  ३१.५  - - - कभार ताऩभान (अुं.वे) ३०.८  ३१.५  ३०.९  ३२.१  - 
१८.५   १९.०  २४.५  १७.०  - - - ककभान ताऩभान (अुं.वे) १८.४  १९.५  १९.९  २०.६  - 
- - - - - - - भेघाच्छादन (ऑक्टा) ०  ०  ०  ०  - 

८२  ९१  ९१  ९०  - - - वकाऱची वाऩेष आद्राता ६९  ७८  ७६  ७६  - 
६१  ५५  ५८  ५०  - - - दऩुायची वाऩेष आद्राता ५३  ६३  ६५  ६५  - 
- - - - - - - लाऱ्माचा लेि (ककभी/ताव) ०१२  ०१४  ०२०  ०२०  - 

न.ै  न.ै इ.  न.ै - - - लाऱ्माची ददळा ला.उ.  ला.उ. ला.उ. ला.उ. - 
ऩाऊव (शभभी) भािीर आठलडमातीर ऩाऊव (शभभी) १/१/२०१९ ऩावून आजऩमतं ऩाऊव (शभभी) िेल्मा लऴीचा 

--    --   -- 
शलाभान ऩूलाानभुान कृषऴ वल्रा  

     क १९ ते २२  पेब्रलुायी २०१९      कभार ल ककभान ताऩभान वाधायि याशीर.  
षऩक अलस्था कृषऴ वल्रा   
लार  काढणी अलस्था  लार वऩकाची काढणी जवजळा ळेंगा लाऱतीर तवतळी ळेंगाांची तोडणी करून ४ ते ५ ददलव ळेंगा उन्शात लाऱलाव्मात ल भऱणी 

कयाली फकां ला ळेंगा झाडालय लाऱल्मानांतय वऩकाची काऩणी करून झाड ेखळ्मालय ३ ते ४ ददलव उन्शात लाऱलालीत ल नांतय भऱणी 
कयाली. वाठललणूकीभध्मे बुांग्माचा उऩद्रल टाऱण्मावाठी लाराचे दाणे भातीच्मा खऱीचा थय देऊन चाांगरे लाऱलाले. 

आांफा भोशोय ल 
परधायणा अलस्था 

 वध्मा आांफा वऩकाभध्मे भोशोय पुटण्माची ल लाटाण्माच्मा आकायाची पऱे मेण्माची अलस्था अवून त्मालय तुडतुड्माचा आणण 
पुरफकडीचा प्रादबुााल शोण्माची ळक्मता अवल्माभुऱे भोशोय वांयषण लेऱाऩिकानुवाय ऩाचली पलायणी (चौथ्मा पलायणीनांतय १५ 
ददलवाांच्मा अांतयाने) डामभेथोएट ३० टक्के प्रलाशी १० मभ. री फकां ला रॅम्फडा वामशॅरोथ्रीन ५ टक्के प्रलाशी ६ मभ. री. + बुयी योगाच्मा 
ननमांिणावाठी ५ टक्के शेक्झाकोनॅझोर ५ मभ. री. फकां ला ऩाण्मात वलयघऱणाये ८० टक्के गांधक २० गॅ्रभ प्रनत १०   टय ऩाण्मात 
मभवऱून पलायणी कयाली. 

 पऱगऱ कभी कयण्मावाठी परधायणा झाल्मालय ऩाण्माच्मा उऩरब्धतेनुवाय १५० ते २०० मरटय ऩाणी प्रती झाडाव मा प्रभाणात १५ 
ददलवाांच्मा अांतयाने ३ ते ४ ऩाळ्मा दमाव्मात.  

 पऱ लाटणा आकायचे अवताना पऱाचा आकाय, पऱाचे लजन पऱाभधीर वाका आणण पऱभाळीऩावून वांयषण कयण्मावाठी २५ x 
२० आकायाची ऩेऩय वऩळली रालाली. 

काजू फी अलस्था  काजूभध्मे वध्मा भोशोय ल फी अलस्था अवून त्मालय पुरफकडीचा ल ढेकण्मा फकडीचा (टी भ ांस्कीटो फग) प्रादबुााल शोण्माची ळक्मता 
अवल्माने ननमांिणावाठी रॅम्फडा वामशॅरोथ्रीन ५ टक्के प्रलाशी ६ मभ. री. कीटकनाळकाची प्रनत १०   .               पलायणी 
कयाली. (वदय कीटकनाळकाव रेफर क्रेभ नाशीत) 

 नलीन काजू रागलडीतीर करभाांना गलताचे आच्छादन करून ननममभत ऩाणी दमाले. 
नायऱ -  नायऱालयीर गेंडाबुांगा मा फकडीच्मा ननमांिणावाठी नायऱ फागेभध्मे ळेणखताच्मा खड्मात अळ्माांना भायण्मावाठी दय दोन भदशन्माांनी 

क्रोयोऩामयीप व २० मभरी प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून पलायाले. 
 नायऱ फागेत ८ ते १० ददलवाांच्मा अांतयाने ऩाणी देण्माची व्मलस्था कयाली तवेच आळ्माभध्मे ओराला दटकवलण्मावाठी नायऱाच्मा 

ळेंडमा ऩुयाव्मात आणण झालळ्माांचे आच्छादन कयाले. 
भवारे वऩके  पऱऩक्लता   काऱीमभयीच्मा घोवातीर १ ते २ दाणे वऩलऱे फकां ला ताांफड े रार शोताच मभयीची काढणी कयाली ल दवुऱ्मा ददलळी मभयीचे दाणे 

घोवाऩावून लेगऱे करून फाांफूच्मा कयांडीत फकां ला भरभरच्मा काऩडात बरून उकऱत्मा ऩाण्मात एक मभननटे फुडलालेत ल उन्शाभध्मे ३ 
ते ४ ददलव चाांगरे लाऱलाले.  

बाजीऩारा/ 
पऱफाग योऩलादटका 

काढणी अलस्था  लेरलगीम बाजीऩारा वऩकालय पऱभाळीचा प्रादबुााल शोण्माची ळक्मता अवल्माने भाळीच्मा ननमांिणावाठी ळतेात “यषक” वाऩऱा प्रनत 
शेक्टयी ४ नग मा प्रभाणात रालालेत.  

 उन्शाऱी शांगाभात बेंडीची रागलड ४५ x १५ वे.भी. अांतयालय कयाली. रागवलच्मा लेऱेव १५ टन ळेणखत, ७२  फकरो मुरयमा, ३१३ 
फकरो मवांगर वुऩय पोस्पेट आणण ८३ फकरो म्मुयेट ऑप ऩोटाळ प्रती शेक्टयी खताची भाि द्माली.  

 पऱफाग योऩलादटकेव, नलीन रागलड केरेल्मा पऱफागा तवेच बाजीऩारा वऩकाव ऩाणी देण्माची व्मलस्था कयाली. 
दबुती जनालये/ 

ळळे्मा/ कुकुटऩारन 
-  जनालयाांना वऩण्मावाठी स्लच्छ ऩाणी ऩुयलठ्माची व्मलस्था कयाली.  

 फकभान ताऩभानात घट शोत अवल्माने यािीच्मा लेऱेव जनालयाांच्मा गोठमात तवेच कोंफड्माांच्मा ळडे भध्मे गयजेनुवाय वलजेचे 
फल्फ आणण ळडेबोलती ऩडदे गुांडाऱाले ल ददलवा गोठमाची दाये ल णखडक्मा खुरी ठेलालीत जेणे करून शला खेऱती याशीर.   

वदय कृषऴ वल्रा ऩत्रिका डॉ. फाऱावाशेफ वालुंत कोंकि कृषऴ षलद्माऩीठ, दाऩोरी मेथीर ग्राभीि कृषऴ भौवभ वेला मोजनेतीर तस वशभतीच्मा शळपायळीलरून तमाय करून प्रवारयत 
कयण्मात आरी. 

अगधक भादशतीवाठी नजीकच्मा कृऴी षलद्माऩीठाचे कें द्र ककुं ला भशायाष्ट्र ळावनाचे कृऴी अगधकायी माुंच्माळी वुंऩका  कयाला 
 


