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हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 06-03-2023

बुलढाणा(महारा�� ) साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2023-03-06 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2023-03-07 2023-03-08 2023-03-09 2023-03-10 2023-03-11

पज��मान (िममी) 6.8 7.6 7.1 3.6 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 33.6 33.3 33.2 33.4 33.9

िकमान तापमान (अं.से) 18.4 18.3 18.2 18.5 18.7

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 67 69 68 64 60

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 37 39 38 34 30

वा�याचा वेग(िकमी/तास) 6.0 9.0 6.0 6.0 5.0

वा�याची िदशा(अंश) 235 124 238 269 90

मेघा�ादन (ऑ�ा) 6 6 6 5 4

हवामान सारांश / चेतावणी:

भारतीय हवामान खा�ाने आज वत�िवले�ा पाच िदवसीय हवामान अंदाजानुसार, बुलढाणा िज��ात िद. ०६ ते ०९
माच� दर�ान तुरळक िठकाणी हल�ा पावसाची श�ता आहे. िद. ०७ माच� रोजी िज��ात तुरळक िठकाणी
मेघगज�नेसह िवजांचा गडगडाट हो�ाची, वादळी वा�याची (३०-४० िकमी �ती तास), गारपीट हो�ाची श�ता
आहे. �ानंतर िद. १० माच� रोजी कोरडे हवामान राह�ाची श�ता आहे.

कृिष स�ा:

हल�ा अवकाळी पावसाची श�ता ल�ात घेता, शेतक�यांनी ग� व हरभरा िपकांची कापणी केलेली अस�ास
शेतमाल सुरि�त िठकाणी साठवून ठेवावा. साठवणुकीची �व�था नस�ास संबंिधत शेतमाल �ा��क शीटने/
ताडप�ीने झाकून ठेवावा.

संि�� संदेश स�ा:

मेघगज�नेसह िवजांचा गडगडाट हो�ाची, वादळी वा�याची व गारपीट हो�ाची श�ता अस�ाने फळबागांची
यो� ती काळजी �ावी , जेणेक�न उ�ादनात व उ��ात घट होणार नाही.

िपक िनहाय स�ा:

िपक िपक िनहाय स�ा

हरभरा
प�रप� झाले�ा हरभरा िपकाची ��रत कापणी करावी व �ाची सुरि�त िठकाणी साठवणूक करावी.
प�रप�ते नंतर कापणीस उशीर झा�ास कोरडे हवामान व जा� तापमानामुळे घाटे फुट�ाची िकंवा
गळ�ाची श�ता असते.

भुईमूग
स�ाचे हवामान उ�ाळी भुईमंुग िपकावर फुलिक�ांचा �ादुभा�व हो�ास पोषक आहे.�ा�ा
िनयं�णासाठी ५० िमली ईिमडा�ोि�ड २०० िलटर पा�ात िमसळून �ती एकर या�माणे फवारणी
करावी.



िपक िपक िनहाय स�ा

सूय�फूल सूय�फूल िपकावरील तुडतुडे, फुलिकडे व पांढरी माशी�ा िनयं�णासाठी ईिमडा�ो�ीड १७.८ ई.सी. या
कीटकनाशकाची @ २.० िमली मा�ा �ती १० ली. पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

ग�
वेळेवर पेरणी केले�ा ग�ाचे िपक प�रप� झाले अस�ास �ाची कापणी क�न मळणी करावी. मळणी
करताना दाणे फुटणार नाहीत याची काळजी �ावी.मळणी के�ानंतर तयार झाले�ा शेतमालाला उ�ात
वाळवावे जेणेक�न साठवणुकी दर�ान धा�ाची �त चांगली राह�ास मदत होईल.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा:

फळे आिण
भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

वांगे वांगीतील फळे पोखरणा�या अळी�ा िनयं�णासाठी ��नोसॅड या कीटकनाशकाची १.० िमली/
ली. पाणी या�माणात फवारणी करावी.

िमरची

कमी होत असलेली आ��ता व वाढत असलेले तापमान या प�र��थतीमुळे िमरची िपकाम�े
रसशोषक िकडीचंा �ादुभा�व वाढ�ाची श�ता नाकारता येत नाही,�ाक�रता उपाय �णून
शेतक�यांनी अ◌ॅझाडीरे�ीन १५०० पी.पी.एम. ची ६०० िमली/ एकर २०० ली. पा�ात िमसळून
फवारणी करावी.

सं�ा मृग बहारातील सं�ा फळाचा आकार वाढिव�ासाठी पोटॅशीयम नायट� ेट १.५ िकलो/१०० िलटर
पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

कांदा कांदा िपकाम�े मर/पानांवरील च�े या बुरशीज� रोगा�ा �व�थापनासाठी मॅ�ोझेब ७५ %
ड�ू.पी.२५ �ॅम + सॅ�ो�ीट �ीकर ५० िमली/१० िलटर पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

टरबूज किलंगड या िपकांतील नागअळी�ा िनयं�णासाठी �ोफेनोफॉस २० िमली / १० िल. पा�ात
िमसळून फवारणी करावी.

पशुधन िवषयक िनहाय स�ा:

पशुधन
िवषयक पशुधन िवषयक िनहाय स�ा

गाय मेघगज�नेसह िवजांचा गडगडाट, वादळी वारे व गारपीट ई. ची श�ता अस�ाने शेतक�यांनी
आपापली जनावरे सुरि�त िठकाणी बांधून ठेवावीत.


