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हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 29-11-2022

बुलढाणा(महारा�� ) साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2022-11-29 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2022-11-30 2022-12-01 2022-12-02 2022-12-03 2022-12-04

पज��मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 30.0 29.8 29.5 29.3 29.1

िकमान तापमान (अं.से) 14.2 14.0 14.2 14.3 14.1

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 48 46 44 42 40

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 38 36 34 32 33

वा�याचा वेग(िकमी/तास) 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0

वा�याची िदशा(अंश) 97 80 113 110 96

मेघा�ादन (ऑ�ा) 4 3 2 1 4
 

हवामान सारांश / चेतावणी:
 
भारतीय हवामान खा�ाने आज वत�िवले�ा हवामान अंदाजानुसार बुलढाणा िज��ात ये�ा पाच िदवसात हवामान
कोरडे राह�ाची श�ता आहे.
 

कृिष स�ा:
 
बागायती ग�ाची पेरणी रािहली अस�ास ती लवकर उरकून �ावी. पेरणीपूव� िबया�ास थायरम २.५ �ॅम �ती
िकलो िबयाणे या �माणात बीज�ि�या करावी. बागायती ग�ाची उिशरा पेरणी करताना हे�री १५० िकलो िबयाणे
वापरावे. िनधा��रत खत मा�ेनुसार (८०:४०:४० न�:�ुरद:पालाश �ती हे�र) उिशरा बागायती ग�ाला पेरणी�ा
वेळी ४० िकलो न� व �ुरद आिण पालाश यांची पूण� मा�ा दे�ात यावी.
 

संि�� संदेश स�ा:
 
शेतक�यांनी िनयिमतपणे हरभरा िपकाचे िनरी�ण करावे. मूळकुज या बुरशीज� रोगाचा �ादुभा�व िपकावर
आढळून आ�ास �ादुभा�व�� झाडे उपटून ��रत न� करावीत.

िपक िनहाय स�ा:
 
िपक िपक िनहाय स�ा

हरभरा

शेतक�यांनी लवकर पेरले�ा हरभरा िपकाला आव�कतेनुसार तुषार िसंचनाने ओलीत करावे व हे
ओलीत सकाळ�ा वेळेत िकंवा सं�ाकाळी कर�ास �ाधा� �ावे.हरभरा िपकाम�े गोनोसेफॅलम भंुगा
(काळी �ैस) जिमनीम�े रा�न िबया�ाचा अंकुर खातात. �णून या�ा �व�थापनासाठी
�ोरपायरीफॉस २० % �वाही २५ िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.



िपक िपक िनहाय स�ा

कपाशी
प�रप� व पूण� फुटले�ा बोडंातील कापूस श�तोवर सकाळ�ा वेळेत वेचून �ावा. कपाशीची जातवार
�� वेचणी करावी. कापूस वेचताना �ात काडी-कचरा, पाती,केस ई. येणार नाहीत याची द�ता �ावी.
जातिनहाय वेचणी केलेला कापूस वाळिव�ानंतर वेगळा साठवावा.

तूर

स�प�र��थतीतील रा�ीचे कमी होत असलेले तापमान तूर िपकाम�े श�गा पोखरणा�या अळीसाठी
फायदेशीर असते. �ासाठी उपाय �णून पिहली फवारणी फुलाराव�थेत/श�गा भर�ा�ा अव�थेत ५ %
िनंबोळी अका�ची करावी. �ानंतर १५ िदवसांनी दुसरी फवारणी ��ुब�डायअमाईड २० % ड�ू.जी. ५
�ॅम िकंवा ईमामे�ीन बे�झोएट ५ % एस.जी. ४.४ �ॅम �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

�ारी
र�ी �ारीम�े तणांचे �माण ल�ात घेऊन िपक वाढी�ा काळात २ ते ३ वेळा आंतरमशागत क�न
�ावी �ाच �माणे गरज पड�ास १ ते २ वेळा खुरपणी करावी . पा�ाचा �ोत उपल� अस�ास
आव�कतेनुसार िपकाला ओलीत करावे.

ग�

बागायती ग�ाची उशीरा येणा�या वाणाची पेरणी १५ िडस�बरपय�त उरकून �ावी. पेरणी�ा वेळेस जिमनीत
पुरेसा ओलावा असणे गरजेचे आहे. बागायती ग�ाची पेरणी जमीन ओलीत क�न करावी. ग�ाचे
पेरणी�ा वेळी िबयाणे ५ ते ६ स�मी. पे�ा खोल पडणार नाही याची काळजी �ावी अ�था िबया�ाची
उगवण�मता कमी होऊ शकते.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा:
 
फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

वांगे

स�ा�ा हवामान प�र��थतीमुळे वांगी िपकावर रस शोषण करणा�या िकडीचंा �ादुभा�व जा�
अस�ाचे िनदश�नास येते. पांढरी माशी िपका�ा पानातील रस शोषून घेते व िचकट �व पदाथ�
सोडतात. यामुळे पानावर का�ा बुरशीची वाढ होते. �णून पांढ�या माशी�ा िनयं�णासाठी
डायफेन�ुरॉन ५० ट�े भुकटी १२ �ॅम िकंवा फेन�ोपॅ�ीन ३० ट�े या कीटकनाशकाची ३.५ िमिल
�ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

िमरची

िमरची िपकाम�े कीटक आिण िकडी�ंा िनयं�णासाठी शेतकरी बंधंूनी सरसकट रासायिनक
कीटकनाशकांचा तसेच एकाच एक कीटकनाशकां�ा फवार�ा न करता ५ ट�े िनंबोळी अक�  यांचा
आलटून पालटून वापर करावा �णजे रासायिनक कीटकनाशकामुळे अपेि�त िनयं�ण िमळेल. दोन
फवारणीमधील अंतर नेहमी १२-१५ िदवस ठेवावे. फवारणी�ा अगोदर�ा िदवशी िमरचीची तोडणी
करावी.

पे� पे� बागेतील सडलेली फळे तोडून न� करावीत तसेच प�रप� झालेली फळे तोडून �ावी �ांची
�तवारी क�न बाजारपेठेत ने�ाची �व�था करावी.

सं�ा
सं�ा बागेतील आंिबया बहाराची फळतोडणी िडस�बर�ा पिह�ा आठव�ात पूण� करावी. ओलीत बंद
क�न फळझाडांना पा�ाचा ताण �ावा. चांग�ा�कारे ताण दे�ासाठी सायकोसील २ िमली/ली.
पाणी या�माणात फवारणी करावी.

कांदा रोपवािटकेत रोपांना मातीतून होणा�या रोगांसाठी मेटालॅ�झील ०.२ % ची आळवणी करावी. तसेच
फुलिक�ां�ा �व�थापनासाठी िफ�ोनील १ िमली/ली. पाणी या�माणात फवारणी करावी.

पशुधन िवषयक िनहाय स�ा:
 
पशुधन
िवषयक पशुधन िवषयक िनहाय स�ा

गाय दुभ�ा जनावरां�ा वैरणी साठी लसूण घास व बरिसम या चारा िपकांची पेरणी करावी.
बकरा
िकंवा
बकरी

सु� खिनजां�ा आहारातील कमतरतेमुळे शे�ाम�े एकावेळी अनेक िपले ज�ाला ये�ाची सं�ा
कमी होते.�ासाठी आहार हा जीवनस�,सु� खिनजे आिण �िथने यांचा यो� �माणात संतुलन असणारा
असावा.


