
हवामान आधारित अॅग्रोमेट अॅडव्हायझिी बुलेटटन 

ग्रामीण कृषी मौसम सेवा 
(उत्ति गोय जिल्ह्या खातति) 

आयसीएआि-मध्य तटीय कृषी संशोधन संस्था 
इला, िुने गोय–४०३४०२ 

 

वर्स:२, क्रम- १४६_२०२०/गुरुवार  वेळ: ३.३० P.M  तारीक: २४, डिर्ेंबर, २०२० 

फाट्लल्हया आठवड्याचो हवामानअदंाज़ (१९ डडसेंबि २०२० त े२३ डडसेंबि २०२० पययन्त) 

 र्ध्या पोरन्या गोयान ०.०mm पावर् पिला. कमाल तापमान ३२.० त े३४.८°C आर्ले तर ककमान 
तापमान १८.० ते २२.८°C आर्ले. र्कायची र्ापेक्ष आद्रता ५७ त े ७९% आर्ली तर दनपारची र्ापेक्ष 
आद्रता २६ त े४६% आर्ली. आठवड्याच ेचमकदार र्ूयसप्रकाशाची वरा एकुण ९.१ h/day आर्ली तर्ोच 
वाऱ्याचो वेग ४.६ km/h आर्लो. 
 
पोिन्या गोयस्टेशनाचिे पावसाची नोंदणी (०१ िानेवािी ते २४ डडसेंबि २०२० पयतं): ४६२७.३mm 

 
तुमच्या मूखाि हवामान कें द्र, मुंबई हाचो येतात्या पाच टदसांचो हवामान अदंाि सकयल दाखयला 
 

हवामानाच ेतनकश 25-12-2020 26-12-2020 27-12-2020 28-12-2020 29-12-2020 

पावस (mm) 0 0 0 0 0 

कमाल तापमान(° C) 34 35 34 34 34 

ककमान तापमान(° C) 21 20 20 19 19 

एकुण ढगाच्यों दाटी (octa) 1 1 1 4 3 

कमाल सापेक्ष आद्रता (%) 71 58 58 55 50 

ककमान सापेक्ष आद्रता (%) 40 32 31 27 25 

वाऱ्याचो वेग (km/h) 7 7 7 6 6 

वाऱ्याची टदशा (°) 71 77 78 61 75 

 
 
हवामानाचो सािांश  
 उत्तर गोय जिल्ह्यात येतात्या २५ त े२९ डिर्ेंबर, २०२० पयतं हवामान कोरि ेआर्पाची खूब 
शक्यता. र्ाांच्यावेळार मखु्यतः स्वच्छ आकाश आनी अांशतः ढगाळ आकाश आर्तले. र्काळच्या वळेार 
(पहाटे) धुके पड़पाची शक्यता. कमाल आनी ककमान तापमान अनकु्रमे ३३° C आनी २२° C आर्पाचो 
अांदाज़. 

 
 



सामान्य सल्हलों 
 नवीन लागवि केलेल्हया कलमात आनी रोपयाांक जस्टककां ग / र्पोटस आनी सर्ांचन (सशपोप) 

करप गरिेच े 

 फळबागेत आनी बागेत मलचचांग व तण खिुणी करात  

 तापमानात घट होण्याची शक्यता त्या खाततर रात्रीच्या वेळार थांिगार वाऱ्या पार्ून प्राणी वा 
पक्षयाांच ेरक्षण करात. 

हवामानावयल्हयानशते्कायांक कृषीसल्हलो 

पपक टप्पा / कीड / 
िोग 

सल्हलो 

वायगण 
भात 
(िबी) 

पेरणी  रब्बी भाताच्या पेरणी/लावणी करच्या पयली ७३ ककलो युररया, ३०० ककलो 
सर्ांगल र्ुपर फॉस्फेट आनी ४२ ककलो पोटाश / हेक्टर “बेर्ल िोर्” म्हणून 
लायात 

 २१-२५ ददर्ाांच्या भाताच्या रोपयाांची पुनलासवणी करपाक येता 
अळसांदो आांतरर्ांवधसन 

 

 

कॉवपी ऍकफि 

 पेरणीच्या १५-२० ददर्ाां उपरात “रोटरी वीिर” र्हायाने शते तण मकु्त करात 
 ऍकफि ताब्यात दवारपाक क्लोरपायरीफॉर् २ समली / सलटर पाण्यात फवारणी 

करपाक येता वा एनएर्केई (NSKE) ५% (किुतनांब बी कनसल अकस ) लावपाक 
येता 

भीकणा पेरणी   िानेवारीच्या पदहल्हया आठवड्यापयतं भीकणाची पेरणी करपाक येता 
 िर पेरणी या कालावधीच्या पलीकि े उशीर झाली तर उगवण कमी होईल 

तर्ेच आद्रसतेमुळे ताण समळेल 
 पेरणी करच्या पयली बबयाण्यावर काबेन्िाझझम @ २-३ गॅ्रम / कक.ग्रा उपचार 

करात 
 नाांगरणी करता तेन्ना बयासपैकी कुशील्हले एफवायएम / कां पोस्ट / हेक्टर 

वापरात 
केळी लावणी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ्या मदहन्यात “राईझोम / र्क्कर्स” हयाची लागवि २ X २ m अांतराचरे 
करपाक येता 

 लागवि करच्या पयली “बेववर्स्टीन” (०.१%) द्रावणात राइझोम वा र्क्कर्स 
बुिवपाक आवश्यक आर्ा 

 लागवि करच्या पयली र्ुमारे १० ककलो एफवायएम (FYM) ५ गॅ्रम फुरॅिॉन 
गॅ्रन्यूलर् बरोबर प्रत्येक खड्ड्यात वापर करात 

 कोवळ्या (तरुण) केळीच्या झािाक जस्टककां ग / र्पोटस आनी सर्ांचन (सशपोप) 
ददवप गरिेचे 

 फळबागेत मजल्हचांग आनी तण खिुणी/खरुपणी (नोिोप) करात 



“सर्गटोका लीफ 
स्पॉट” 

 “सर्गटोका लीफ स्पॉट” ग्रस्त पाना काढात आनी लार्ात. काबेन्िाझझम @ १ 
गॅ्रम / सलटर पाण्याची फवारणी करतात 

पशुधन “बेबीयोसर्र्” 
 
 
 

 

 डिर्ेंबर २०२० ्या मदहन्यात उत्तर गोय जिल्ह्यात “बेबीर्ीओसर्र्” चो धोका िास्त 
आर्ा 

 कीटयो (दटक्र्) च्या प्रभावी तनयांत्रणाखाततर गोरवाांच्या गोट्यान व गोट्याच्या 
अिूबािूला तनयसमत वापर करप आवश्यक आर्ा 

 िनावराांनी ताप आनी कॉफीच्या रांगाचे लघवी (मतू्र) ददर्नू आयल्हयार पशपुालकानी 
पशवुदै्यकीय रुग्णालयात िनावराांक दाखयात 

पोल्हरी   नैर्चगसक रातीची वरा (तार्) कमी िाल्हया कारणात अांिी उत्पादन कमी िाता. 
म्हणूनच एकूण प्रकाश कालावधी १६ तार्ाांपयतं वाढयात त्याखाततर शिेमध्ये 
कृबत्रम प्रकाशाची तरतूद करप आवश्यकता आर्ा 

 थांि आनी िोंगराळ भागात, योग्य वायुवीिन प्रततबांचधत न करता बािूच ेपिदे 
प्रदान करात (र्ूयासस्तापार्ून दरु्ऱ् या ददर्ा र्ूयोदय िावच्यापयली) कारण पक्षी 
नैर्चगसकररत्या श्वार् आनी ववष्ठामध्ये ओलावा तयार करतात 

 उबदारपणा आनी पथृक् प्रदान करपाखाततर खोल कचरा कुक्कुटाांच्या घराांमध्ये 
कचरा अर्लेल्हया र्ादहत्याची िािी र्हा इांच विोवपाक िाय 

मासेमािी कफश कफन 
/शैल कफश 

 तलावाांच्या पाण्याची गुणवत्ता तपार्ली करपाक येता (पीएच कमी आर्ा काय 
पळोवपाक) आनी माशाांचे मतृ्यू अर्ल्हयार् कीते. पीएच मूल्हये र्ामान्यत: ७.२ 
ते ८.५ दरम्यान अर्णे आवश्यक आर्ा 

 ववरघळलेल्हया ऑजक्र्िनची पातळी 3.0 mg/l हयाच्या र्कयल देवली िाल्हयार 
एरेटर्स ऑपरेट करप आवश्यक आर्ा. पॅिल व्हील एरेटर्स स्थावपत करा आनी 
ककमान ६-८ वरा ऑपरेट करात 

 दहवाळ्यात अमोतनयाच्या पातळेत वाढ येता त्याखाततर चाचणी करप गरिेच.े 
इष्टतम शे्रणी ०.०२ ते ०.०५ mg/l आर्ता.  

 मूल्हय ज़र मयासदेपेक्षा िास्त (चड़) अर्ल्हयार, आहार दरात २०-३०% कमी 
करात, वायुवीिन (पयली र्ूचचत केल्हयाप्रमाणे), र्ुरुवातीलाच तलावाची खोलीत 
घट (म्हणिे िर २.० मीटर आर्ल्हयार १.५ m पयतं कमी करात) आनी 
हळूहळू पाण्याची पातळी र्ामान्य पयतं वाढयात 
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