
   
 

 

कृषऴ शलाभान वल्रा ऩत्रक, ऩारघय जजल्शा  
ग्राभीण कृषऴ भौवभ वेला, जजल्शा कृषऴ शलाभान कें द्र   

गोखरे एज्मुकेळन वोवामटी, कृषऴ षलसान कें द्र, कोवफाड हशर 
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भागीर शलाभान आठलडा वायांळ 
(हदनांक १२ /०२ /२०२१ ते १८ /०२ /२०२१)  

वदय शलाभान घटकांची नोंद बात वंळोधन कें द्र, ऩारघय मेथून 
घेण्मात आरी आशे    

शलाभानाच ेघटक 

शलाभान ऩूलाानुभान 
(हदनांक १९ /०२ /२०२१ वकाऱी ८:३० ऩावून 
२३ /०२ /२०२१ 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 ऩाऊव (मभभी) ०  ०  ०  ०  ०  
       कभार ताऩभान (अं.वे) ३०  ३१  ३२  ३२  ३४  
       ककभान ताऩभान (अं.व)े २१  २१  २२  २१  २२  

       भेघाच्छादन (ऑक्टा) 
अंळत 
ढगाऱ  

अंळत 
ढगाऱ 

अंळत 
ढगाऱ 

स्लछ  स्लछ  

       वकाऱची वाऩेष आद्राता ५५  ४९  ४१  ३७  ३५  
       दऩुायची वाऩेष आद्राता २४  २९  २१  १८  १९  

       लाऱ्माचा लेग(ककभी/ताव) १०  ७  ८  ६  ५  
       लाऱ्माची हदळा ई.  ऩू.  ई  ई  ई  

ऩाऊव (मभभी) भागीर आठलडमातीर 
ऩाऊव (मभभी) १/१/२०२१ ऩावून आजऩमतं ऩाऊव (मभभी) गेल्मा 

लऴीचा 
०.०  ०.० ३११५.२ 

 
शलाभान आधारयत कृषऴ वल्रा 

शलाभान 
ऩलूाानभुान  

 

प्रादेमळक शलाभान षलबाग भुफंई , द्लाये देण्मात आरेल्मा अदंाजानवुाय हदनांक १९ त े२३   
पेब्रलुायी, २०२१ दयम्मान आद्रातते घट ल ताऩभानात लाढ  शोण्माची  ळक्मता लतालण्मात आरी 
आशे. तवेच हदनांक १९ त े२१ पेब्रलुायी, २०२१ दयम्मान आकाळ अळंत ढगाऱ याशीर.  

वाभान्म वल्रा     ताऩभान लाढत अवल्माभऱेु  षऩकांना गयजेनवुाय हठफक ककंला तऴुाय मवचंनाने ऩाणी देण्माची 
व्मलस्था कयाली. हठफक मवचंन वचंाची गाऱण मतं्रणा नेशभी स्लच्छ ल कामाषभ ठेलाली . खत े
देण्माची मतं्रणा, दाफ भाऩक मतं्र ऩाणी भोजण्माचे भीटय आणण भखु्म ऩऩं ननममभत तऩावाले 
भहशन्मातनू एकदा हठफकच्मा तोटमा वाप कयाव्मा.      

वदेंळ  पऱफाग योऩलाहटकेतीर गलत काढून स्लच्छता ठेलाली ल गयजेनवुाय योऩांवाठी वालरी कयाली.  
 

षऩक अलस्था कृषऴ वल्रा 
उन्शाऱी 
बात  

ऩोटयी 
अलस्था  

 ताऩभानात लाढ वबंलत अवल्माने बात खाचयात ऩाण्माची २.५ त े ५ वें. भी. ननमतं्रित 
कयाली. 

शयबया काढणी  जजयामती शयबया ऩरयऩक्ल झारा अवल्माव काढणी ल भऱणी करून घ्माली. शयबया 
उन्शात लाऱलनू कोयड्मा ल शलेळीय जागी वाठलणूक कयाली. ज्मा ठठकाणी शयबऱ्मात 
भोठ्मा अलस्थेतीर घाटे अऱी आढऱून मेत अवेर , त्मा ठठकाणी इभाभेक्टीन फेन्झोएट 



(५ एवजी) ०.४ गॅ्रभ प्रनत लरटय ऩाण्मातनू पलायाले.  
नायऱ लाढीची 

अलस्था 
 नलीन रागलड केरेल्मा नायऱाच्मा योऩांची कडक उन्शाभऱे ऩाने कयऩ ूनमेत म्शणून 
योऩांना लरून वालरी कयाली.  

आंफा  पऱधायणा  आंफा पऩकालय बयुी ल कयऩा  योगाचा प्रादबुााल शोण्माची  ळक्मता अवल्माने योगाच्मा 
ननमिंणावाठी शेक्झाकोनाझोर ५% प्रलाशी ५ लभ.री. ककंला ऩाण्मात पलयघऱणाये ८० 
टक्के गधंक २० गॅ्रभ आणण काफेन्डाझीमभ १२ टक्के + भॅनको झेफ ६३ टक्के १० ग्राभ 
प्रनत १० लरटय ऩाण्मात लभवऱून पलायणी कयाली.  

 आंफा पऱांचे पऱभाळी ऩावनू वयंषण कयण्मावाठी पलद्माऩीठाने लळपायव केरेरे “यषक 
पऱभाळी वाऩऱा" प्रती शेक्टयी ४ अलस्थामा प्रभाणात फागेभध्मे झाडाच्मा खारीर 
फाजूच्मा पांद्मालय टांगनू ठेलालेत. पऱगऱ झारेरी आंफा पऱे गोऱा करून नष्ट कयाली 
ल फागेत स्लच्छता ठेलाली.  

चचकू  पुरोया त े
पऱधायणा 

 आर्द्ातते घट ल ताऩभानात लाढ वबंलत अवल्माने चचकू फागेव ऩाणी देण्माची व्मलस्था 
कयाली. तवेच झाडाच्मा फुधं्माबोलती गलताचे आच्छादन कयाले. 

काजू  पऱधायणा   पऱधायणा झारेल्मा काजूच्मा पऱांलय ढेकण्मा ल पुरककडीचा प्रादबुााल ठदवनू मेण्माची 
ळक्मता अवल्माने  ककडींच्मा ननमिंणावाठी रॅम्फडा वामशॅरोथ्रीन ५ टक्के प्रलाशी ६ 
लभ.री. ककंला अलवटालभप्रीड २० टक्के एवऩी  ५ गॅ्रभ प्रनत १० लर. ऩाण्मात लभवऱून 
पलायणी कयाली. (वदय कीटकनाळकाव रेफर क्रेभ नाशीत). मा अगोदय पलायणी घेतरी 
अवल्माव ककड ल योगाच्मा प्रादबुाालाकड ेझाडाचे ननयीषण कयाले आणण प्रादबुााल  ठदवनू 
आल्माव उऩाम मोजना कयाव्मात.  

कमरगंड पुरोया त े
पऱधायणा 

 ताऩभान लाढल्माभऱेु कलरगंड पऩकारा ३ त े४ ठदलवांच्मा अतंयाने ननमलभत ऩाणी 
देण्माची व्मलस्था कयाली अननमलभत ऩाळ्मा भरेु पऱे परधायणा तडकण्माची ळक्मता 
अवत.े कलरगंडाच्मा पऱांचे वमूाप्रकाळाऩावनू फचाल कयण्मावाठी पऱे बाताच्मा ऩेंढ्माने 
ककंला गलताने झाकून घ्मालीत. 

उन्शाऱी 
बेंडी  

लाढीची 
अलस्था 

 बेंडी पऩकालय बयुी योग मेण्माची ळक्मता आशे. बयुी योगा चा प्रादबुााल ठदवनू आल्माव  
ननमिंणावाठी ऩाण्मात पलयघऱणाये गधंक २ गॅ्रभ प्रनत लरटय ऩाण्मातनू पलायणी कयाली. 

लार  काढणी 
अलस्था 

 लार पऩकाची काढणी जवजळा ळेंगा लाऱतीर तवतळी ळेंगांची तोडणी करून ४ त े५ 
ठदलव ळेंगा उन्शात लाऱलाव्मात  ल भऱणी कयाली ककंला ळेंगा झाडालय लाऱल्मानतंय 
पऩकाची काऩणी करून झाड ेखळ्मालय ३ त े४ ठदलव उन्शात  लाऱलालीत ल नतंय भऱणी 
कयाली. वाठललणूकीभध्मे बुगं्माचा उऩर्द्ल टाऱण्मावाठी लाराचे दाणे भातीच्मा खऱीचा 
थय देऊन चांगरे लाऱलाले. 

मभयची  लाढीची 
अलस्था 

 लभयची पऩकालय बयुी योग मेण्माची ळक्मता आशे. बयुी योगाच्मा ननमिंणावाठी ऩाण्मात 
पलयघऱणाये गधंक २ गॅ्रभ प्रनत लरटय ऩाण्मातनू पलायणी कयाली.  

टोभॅटो लाढीची 
अलस्था 

 टोभॅटो ,लभयची आणण लांगी पऩकालय तडुतडु ेल पुरककडीचा प्रादबुााल ठदवनू आल्माव 
ननफंोऱी अका  ५% ककंला ननफंोऱी तरे २ लभलर प्रनत लरटय ऩाण्मात लभवऱून पलायणी 
कयाली. तवेच यव ळोऴक ककडी (भाला, तडुतडु ेल ऩांढयी भाळी ) ननमिंणावाठी पऩलळ्मा 
यंगाचे चचकट वाऩऱे एकयी २५ त े३० अवे ळतेात रालालेत. 



लेरलगीम 
बाजीऩारा 

लाढीची 
अलस्था 

 कायरी, दधुी आणण काकडी  ई. लेरलगीम बाजीऩारा योऩांची रागलड झाल्मा नतंय भय 
योगाचा प्रादबुााल योखण्मावाठी ५० गॅ्रभ ट्रामकोडभाा मा जैपलक फयुळीनाळकाची १० लरटय 
ऩाण्मात लभवऱून आऱलणी कयाली.  

कुकुट 
ऩारन  

  ठदलवाच्मा कभार ताऩभानात लाढ वबंलत अवल्माने कोंफड्मांचे उष्णतऩेावनू वयंषण 
कयाले. कुकुटऩारन ळडे भध्मे ऩाण्माची बांडी लाढलाली ल पऩण्मावाठी स्लच्छ आणण थंड 
ऩाणी भफुरक प्रभाणात देण्मात माले. 

वदय कृषऴ वल्रा ऩत्रत्रका गोखरे एज्मकेळन वोवामटीच ेकृषऴ षलसान कें द्र, कोवफाड हशर मेथीर तस वमभतीच्मा मळपायळीनुवाय 
तमाय करून प्रवारयत कयण्मात आरी आशे.  

ई-भेर:kvkkosbad439@gmail.com                                                        वंऩका :८५५२८८२७१२ 
  

स्त्रोत  

१) शलाभान ऩलूाानभुान : प्रादेमळक शलाभान कें द्र, भुफंई  

२) भागीर शलाभान    : बात वळंोधन कें द्र, ऩारघय  

हठकाण : कृषऴ षलसान कें द्र ऩारघय  

हदनांक : १८.०२.२०२०  

                                                                          स्लाषरयत  
                                                                     प्रभखु अन्लेऴक,  
                                            ग्राभीण कृषऴ भौवभ वेला – जजल्शा कृषऴ शलाभान कें द्र  
                                                               कृषऴ षलसान कें द्र कोवफाड हशर    


