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हवामानावर आधारीत कृिष स�ा
िदनांक : 19-05-2023

बुलढाणा(महारा�� ) साठी हवामान पूवा�नुमान - वर जारी :2023-05-19 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपय�त वैध)

हवामान घटक 2023-05-20 2023-05-21 2023-05-22 2023-05-23 2023-05-24

पज��मान (िममी) 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2

कमाल तापमान (अं.से) 40.1 40.3 40.6 40.9 40.7

िकमान तापमान (अं.से) 25.6 26.0 26.3 26.7 26.8

सकाळची सापे� आ��ता (ट�े) 36 35 34 42 47

दुपारची सापे� आ��ता (ट�े) 26 25 24 29 33

वा�याचा वेग(िकमी/तास) 5 5 5 5 7

वा�याची िदशा(अंश) 306 307 310 309 305

मेघा�ादन (ऑ�ा) 2 2 2 2 4

हवामान सारांश / चेतावणी:

भारतीय हवामान खा�ाने आज वत�िवले�ा पाच िदवसीय हवामान अंदाजानुसार बुलढाणा िज��ात िद.१९ ते २२ मे
दर�ान कोरडे हवामान राह�ाची श�ता आहे. तर िद.२३ मे रोजी तुरळक िठकाणी मेघगज�नेसह िवजांचा
गडगडाट हो�ाची, हल�ा पावसाची व वादळी वा�याची श�ता आहे.

कृिष स�ा:

हवामानाचा अंदाज ल�ात घेऊन खरीपातील िपकां�ा पेरणीसाठी यो��कारे शेतक�यांनी शेतजमीनी तयार
करा�ात व पेरणीसाठी आव�क असले�ा िनिव�ांची जुळवाजुळव कर�ास सु�वात करावी. तसेच खरीपातील
िपकांचे िनयोजन करताना िपकांचा फेरपालट करावा. �ामुळे मािगल वष� िविश� िपकावरील एका िविश�
िकडीवर �ांचे जीवनच� थांबवून िनयं�ण िमळिव�ास मदत होईल.

संि�� संदेश स�ा:

पावसाची श�ता पाहता कापणी केलेला शेतमाल सुरि�त िठकाणी साठवून ठेवावा.

िपक िनहाय स�ा:

िपक िपक िनहाय स�ा

कपाशी
कपाशी िपकाम�े गुलाबी बोडंअळीचा �ादुभा�व रोख�ासाठी कपाशीची मा�ूनपूव� िकंवा हंगामपूव�
लागवड करणे टाळावे.पा�ाचा यो� िनचरा होणारी आिण म�म ते भारी जमीन कपाशी�ा
पेरणीक�रता िनवडावी.

भुईमूग

लवकर पेरणी केले�ा भुईमंुगाची हवामानाचा अंदाज ल�ात घेऊन काढणी करावी. उिशरा पेरले�ा
िपकाम�े श�गा पोस�ा�ा अव�थेत पा�ाचा ताण बस�ास वाढ�ा तापमानाचा िपकावर िवपरीत
प�रणाम होऊ शकतो �णून जिमनीत पुरेसा ओलावा ठेव�ाची द�ता �ावी.िपकाला ओलीत सकाळी
िकंवा सायंकाळी करावे.



िपक िपक िनहाय स�ा

मका म�ावरील ल�री अळी�ा �व�थापनाक�रता खरीप हंगामातील पेरणीपूव� शेताची खोल नांगरणी
करावी.

सोयाबीन

�ा शेतक�यांना मागील हंगामाचे साठवणुकीतील सोयाबीन िबयाणे पेरणीसाठी वापरायचे अस�ास,
चांगले िबयाणे िनवडून वेगळे ठेवावे व �ाची उगवण�मतेची तपासणी (कृषी िव�ापीठा�ा
माग�दश�नानुसार)आप�ा घरीच क�न �ावी.या तपासणीम�े ७० ट��ापे�ा कमी िबयाणे उगवले
अस�ास पेरणीसाठी िबया�ाचे �माण जा� �ावे. ६० ट��ापे�ा कमी िबयाणे उगिव�ास िबयाणे
पेरणीसाठी वाप� नये.

सूय�फूल
सुय�फुलाचे िपक दाणे भर�ाचे अव�थेत असताना पा�ाचा ताण बस�ास वाढ�ा तापमानाचा िपका�ा
उ�ादनावर िवपरीत प�रणाम होऊ शकतो, �णून शेतक�यांनी िपकाला सकाळ�ा िकंवा सं�ाकाळ�ा
वेळेत ओलीत करावे.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा:

फळे आिण
भाजीपाला िपक फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स�ा

कागदी िलंबू छाटणी झाले�ा फळझाडावरती कॉपर ऑ�झी�ोराईडची २ �ॅम/ ली. पाणी या�माणात
फवारणी करावी. फळझाडांना स��ि�य खतांची मा�ा �ावी.

केळी
वाढ�ा तापमानाचा िवपरीत प�रणाम होऊ नये यासाठी नवीन लागवड केले�ा िकंवा वयाने
लहान असले�ा केळी बागेम�े सावलीची तसेच आ�ादनाची �व�था करावी.फळबागेला
ओलीत सकाळ�ा िकंवा सायंकाळ�ा वेळेत करावे.

पे� छाटणी झाले�ा फळझाडावरती कॉपर ऑ�झी�ोराईडची २ �ॅम/ ली. पाणी या�माणात
फवारणी करावी. फळझाडांना स��ि�य खतांची मा�ा �ावी.

सं�ा
सं�ा फळबागेत ४०० : ४०० : ४०० �ॅम न� : �ुरद : पालाश रासायिनक खतमा�ा + ४० िकलो
शेणखत �ती फाळझाडाला �ावे. स�ाचे तापमान ल�ात घेता फळबागेस िनयिमतपणे पाणी
�ावे.

पशुधन िवषयक िनहाय स�ा:

पशुधन
िवषयक पशुधन िवषयक िनहाय स�ा

गाय जनावरांना शु�,िनज�तुक आिण मुबलक पाणी िप�ासाठी उपल� क�न �ावे. उ�तेचा �ास होऊ
नये �णून �ांना आहारात १% गुळ आिण ०.५ % मीठ िमि�त भरड धा� �ावे.

कुकुटपालन िवषयक िनहाय स�ा:

कुकुटपालन
िवषयक कुकुटपालन िवषयक िनहाय स�ा

प�ी
तापमानाचा कोबं�ांवर िवपरीत प�रणाम होऊ नये यासाठी �ां�ा िनवा�याभोवती ओले केलेले
गोणपाट लावावे तसेच िदवसातून ३-४ वेळा प�ांका�रता �� आिण थंड िप�ा�ा पा�ाची
�व�था करावी.


