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हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 25-11-2022

बुलढाणा(महारा�� ) साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2022-11-25 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2022-11-26 2022-11-27 2022-11-28 2022-11-29 2022-11-30

पज��मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 31.4 31.2 30.9 30.6 30.4

िकमान तापमान (अं.से) 13.9 13.7 13.9 13.9 13.8

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 49 47 45 43 41

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

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

वा�याची िदशा(अंश) 63 65 102 83 84

मेघा�ादन (ऑ�ा) 1 1 1 1 6
 

हवामान सारांश / चेतावणी:
 
भारतीय हवामान खा�ाने बुलढाणा िज��ासाठी आज वत�िवले�ा हवामान अंदाजानुसार, िज��ात ये�ा पाच
िदवसांत कोरडे हवामान राह�ाची श�ता आहे. तसेच या कालावधीत िकमान तापमानात फारसा बदल ( +२
िकंवा -२ ) होणे अपेि�त नाही.
 

कृिष स�ा:
 
शेतक�यांनी हरभरा िपकाला तुषार िसंचनाने ओलीत करावे व हे ओलीत सकाळ�ा वेळेत िकंवा सं�ाकाळी
कर�ास �ाधा� �ावे. तसेच िपकाम�े आंतरमशागत क�न िपक तणमु� ठेवावे. हरभरा िपकाचे िनरी�ण
िनयिमत करावे.शेतात मुळकुज िकंवा मर रोग �ादुभा�व�� झाडे आढळून आ�ास ती उपटून न�
करावीत.हरभरा िपकाम�े घाटे अळी�ा �ादुभा�वाचा �ितबंध कर�ासाठी शेतात एकरी ३ ते ४ “T” आकाराचे
प�ी थांबे उभारावेत.
 

संि�� संदेश स�ा:
 
िपकाची अव�था आिण जिमनीतील ओलावा यांची खा�ी क�न िपकाला श�तो सू� िसंचन प�तीने ओलीत
करावे. भाजीपाला िपकातील कीड-रोग िनयं�णासाठी एका��क कीड-रोग �व�थापन प�तीचा अवलंब करावा.

िपक िनहाय स�ा:
 
िपक िपक िनहाय स�ा

हरभरा
गोनोसेफॅलम भंुगा (काळी �ैस) जिमनीम�े रा�न हरभरा ि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� उमलले�ा बोडंातील कापूस वेचणी करावा. अप�रप� व अध�वट उमलले�ा बोडंातील
कापसात पा�ाचे �माण जा� असते. �ामुळे अशा बोडंातील कापूस वेचून तसाच साठिव�ास �ईला
िपवळसरपणा येतो.��ेक वेचणीनंतर कापूस सावलीत वाळवून नंतरच साठवावा.कापूस मोकळी हवा
असले�ा िठकाणी साठवावा. ओलसर जागेत साठवणूक के�ास कापसाला िपवळसरपणा येतो, �ामुळे
�ई आिण धा�ाची �त खालावते.

तूर

तूर िपकाला आव�कतेनुसार संरि�त ओलीत �ावे. पाने खाणा�या व श�गा पोखरणा�या अळी�ा
िनरी�णासाठी व �व�थापनासाठी हे�री ५ फेरोमोन सापळे लावावेत व ठरािवक अंतरावर प�ी थांबे
उभारावेत.तूर िपक स�ा श�गा भर�ा�ा अव�थेत आहे. �ामुळे चांग�ा श�गा भर�ासाठी ००:५२:३४
या खताची मा�ा ४ ते ५ �ॅम �ती िलटर पा�ात िमसळून �ावी.तूर िपकावर िपसारी पतंग , श�ग माशी या
िकडीचें िनयिमत िनरी�ण करावे. तसेच या िकडीचंा �ादुभा�व आढळून आ�ास इंडो�झाकाब� १५.८ % या
कीटकनाशकाची ७.० िमली/ १० ली. 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.�ारीतील मावा आिण तुडतुडे यां�ा �व�थापनाक�रता
रासायिनक खतां�ा मा�ा िशफारसी�माणे �ा�ात. अिधक न� दे�ाचे टाळावे.

ग�

ग�ाची पेरणी रािहली अस�ास ती लवकर उरकून �ावी. पेरणीपूव� िबया�ास काब�नड��िझम २.५ �ॅम
�ती िकलो िबयाणे व नंतर अ◌ॅझॅटोबॅ�र आिण पी.एसबी.. ��ेकी २५० �ॅम �ती १०- १२ िकलो िबयाणे या
�माणात बीज�ि�या करावी. ि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.
ग�ा�ा बागायती उिशरा पेरणीसाठी दोन ओळीत १५ िकंवा १८ स�मी. अंतर ठेवावे. पेरणी�ा वेळी िबयाणे
५ ते ६ स�मी. पे�ा खोल पडणार नाही याची काळजी �ावी.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा:
 
फळे
आिण

भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

कागदी
िलंबू

िलंबू फळझाडाला पा�ाचा ताण बसू नये �णून २ % पोटॅिशयम नायट� ेटची फवारणी करावी.
फळझाडां�ा वयानुसार खतांचे �व�थापन करावे.

वांगे
वांगी िपकातील श�डे आिण फळे पोखरणा�या अळी�ा �व�थापनासाठी �ोरॅन्◌ॅट� िनली�ोल १८.५
एस.सी. ४ िमली िकंवा �ोरपायरीफॉस २० % �वाही २० िमली िकंवा सायपरमे�ीन १० % �वाही ११
िमली �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

िमरची
स�ा�ा थंड हवामानात िमरचीवर फुलिक�ांचा �ादुभा�व वाढू शकतो, �णून िनयं�णासाठी जैिवक
बुरशी �ट�सीलीयम लेकॅनी @ ४० �ॅम/ १० ली. पा�ात िमसळून फवारणी श�तो सकाळी िकंवा
सं�ाकाळी करावी.

पे�
स�ा�ा हवामानात पे� फळबागेत फळमाशीचा �ादुभा�व वाढ�ाची श�ता नाकारता येत नाही,
�णून िनयं�णासाठी फळबागेत र�क सापळे लावावेत. तसेच फळझाडां�ा आ�ांत पाला-
पाचो�ाचे जाड आ�ादन करावे जेणेक�न आ�ांम�े तणांची वाढ होणार नाही.

सं�ा मृग बहाराची फळे असले�ा सं�ा झाडांना िनयिमत ओलीत करावे. झाडां�ा आ�ांत पाला-
पाचो�ाचे ४ इंच जाड आ�ादन करावे.

कांदा कांदा रोपवािटकेत रोपांवर फुलिक�ांचा �ादुभा�व आढळून येताच िनयं�णासाठी ��नॉ�ॉस २५ %
�वाही १२ िमली + ५० िमली सॅ�ो�ीट �ती १० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

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

गाय थंडी�ा काळात जनावरांना चांगला आहार देणे गरजेचे असते. �ाक�रता संतुिलत/पोषक आहाराम�े
एकदल व ि�दल िपकांचा यो� �माणात समावेश करावा.

कुकुटपालन िवषयक िनहाय स�ा:



 
कुकुटपालन
िवषयक कुकुटपालन िवषयक िनहाय स�ा

प�ी
कोबं�ाचे थंडीपासून संर�ण करावे.कोबं�ा�ा िनवा�याभोवती गोणपाटाने झाकून �ावे तसेच
िनवा�या�ा आतम�े िवद्युत ब�चा वापर करावा जेणेक�न आतील वातावरण गरम राह�ास
मदत होईल.


