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हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 10-03-2023

बुलढाणा(महारा�� ) साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2023-03-10 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2023-03-11 2023-03-12 2023-03-13 2023-03-14 2023-03-15

पज��मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

कमाल तापमान (अं.से) 33.8 34.4 35.1 35.3 35.5

िकमान तापमान (अं.से) 18.1 18.5 18.9 19.4 19.3

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 47 46 44 48 49

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 37 36 34 38 39

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

वा�याची िदशा(अंश) 53 83 116 90 92

मेघा�ादन (ऑ�ा) 3 3 3 4 4

हवामान सारांश / चेतावणी:

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

कृिष स�ा:

र�ी पीकां�ा काढणीनंतर शेतजमीन खोलवर नांग�न �ावी जेणेक�न मातीतील िकडी�ंा अव�था व माती�ारे
होणा�या रोगांचा �ितबंध हो�ास मदत होईल.जिमनीची खोल नांगरणी के�ास जिमनीत पाणी खोलवर िजरते व
�ामुळे जिमनीतील ओल िटकून राहते.

संि�� संदेश स�ा:

उ�ा�ात भूजल पातळी खालावते �णून शेतक�यांनी िपकांना ओलीत करतेवेळी पा�ाचा अप�य होणार नाही
अशा प�तीने पाणी �ावे.

िपक िनहाय स�ा:

िपक िपक िनहाय स�ा

हरभरा
प�रप� झाले�ा हरभरा िपकाची कापणी (दा�ातील ओलावा ११-१२ % असताना) क�न मळणी क�न
�ावी. मळणी क�न तयार झाले�ा शेतमालाची सुरि�त िठकाणी साठवणूक कर�ापूव� �ाला उ�ात
वाळवावे.

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.

सूय�फूल स�ाची तापमान क�ा ल�ात घेता उगवणप�ात अव�थेम�े सुय�फुल िपकाला पा�ाचा ताण बसणार
नाही याची काळजी �ावी. िपक ४५ िदवसांचे होईपय�त आंतरमशागत क�न तणमु� ठेवावे.



िपक िपक िनहाय स�ा

ग�
वेळेवर पेरणी केले�ा ग� िपकाची परीप�तेनुसार काढणी श�तो सकाळ�ा वेळेत करावी.काढणी
केले�ा िपकाची मळणी क�न तयार झाले�ा शेतमालाची सुरि�त िठकाणी साठवणूक करावी.यावेळी
प�ां�ारे धा�ाचा �हास होणार नाही याची द�ता �ावी.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा:

फळे आिण
भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

वांगे स�ा�ा हवामानात वांगी िपकावरील रस शोषणा�या िकडी�ंा िनयं�णासाठी ५ % िनंबोळी
अका�ची िकंवा िफ�ोनील २५ िमली / १० ली. पा�ात िमसळून फवारणी करावी.

िमरची

हवामाना�ा स�ा�ा प�र��थतीमुळे िमरची िपकाम�े रसशोषक िकडीचंा �ादुभा�व वाढ�ाची
श�ता नाकारता येत नाही,�ाक�रता उपाय �णून शेतक�यांनी ईमीडा�ोि�ड १७.८ एस.एल.
५.० िमली/१० ली. पाणी िकंवा डायमेथीओएट ३० % �वाही १.० िमली/ 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�ा

बकरा िकंवा
बकरी

शे�ामधील पोटफुगी या आजाराचे �व�थापन कर�ासाठी आजार�� शेळीला ओवा,धने,िजरे व
काळे मीठ टाकून साधारणत: १५ ते २० �ॅम या मा�ेत �ावे.

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स�ा:

इतर (माती /
जमीन तयार
करणे)

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स�ा

माती चाचणी
शेतक�यांनी माती परी�णासाठी िपका�ा काढणीनंतर व नांगरणी�ा अगोदर मातीचा नमुना
�ावा.माती परी�ण अहवालानुसार शेतक�यांना यो� खत �व�थापन क�न चांगले उ�ादन
घेता येते.


