
हवामान आधारित अ ॅग्रोमेट अ ॅडव्हायझिी बुलेटटन 

ग्रामीण कृषी मौसम सेवा 
(उत्ति गोय जिल्ह्या खातति) 

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

 

वर्स:३, क्रम- १५०_२०२०/शुक्रवार   वेळ: ३.३० P.M  तारीक: ०८ जानेवारी २०२१ 

फाट्लल्हया आठवड्याचो हवामान अंदाज़ (03 िानेवािी 2021 त े07 िानेवािी 2021 पययन्त) 

 र्ध्या पोरन्या गोयान 2.4 mm पावर् पडला. कमाल तापमान 31.0 ते 34.0°C आर्ले तर ककमान 
तापमान 21.8 त े24.5°C आर्ले. र्कायची र्ापेक्ष आद्रता 63 ते 95% आर्ली तर दनपारची र्ापेक्ष आद्रता 
45 ते 57% आर्ली. आठवड्याचे चमकदार र्ूयसप्रकाशाची वरा एकुण 5.4 h/day आर्ली तर्ोच वाऱ्याचो वेग 
4.4 km/h आर्लो. 
 
२०२० ्या विसा पोिन्या गोय स्टेशनाचेि पावसाची एकूण नोंदवणी: 4627.2 mm 

पोिन्या गोय स्टेशनाचेि पावसाची नोंदणी (०१ िानेवािी ते ०८ िानेवािी २०२१ पयतं): 8.9 mm 

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

हवामानाचे तनकश 09-01-2021 10-01-2021 11-01-2021 12-01-2021 13-01-2021 

पावस (mm) 22 21 2 0 0 

कमाल तापमान(° C) 33 32 32 34 33 

ककमान तापमान(° C) 24 23 24 24 23 

एकुण ढगाच्यों दाटी (octa) 8 7 4 5 5 

कमाल सापेक्ष आद्रता (%) 86 89 83 80 75 

ककमान सापेक्ष आद्रता (%) 58 60 49 42 38 

वाऱ्याचो वेग (km/h) 4 6 5 6 6 

वाऱ्याची टदशा (°) 78 70 69 81 72 

 
हवामानाचो सािांश   

उत्तर गोय जजल्ह्यात ८ जानेवारी, २०२१ ताररक अनेक जागयाांचेर हलको पावर् / वादळी पावर्ाची 
शक्यता तशेच वगेवेगळ्या जागयाांचेर मुर्ळधार पावर्ाची शक्यता आर्ा. ९  जानेवारी, २०२१ ताररक 
काय जागयाांचेर हलको पावर् / वादळी पावर्  तर ववज वेगवेगळ्या जागयाांचेर पड्पाची शक्यता आर्ा.  

 
 



सामान्य सल्हलों 
• नवीन लागवड केलेल्हया कलमात आनी रोपयाांक जटिककां ग / र्पोिस ददयात 

• मेघगजसनाबरोबर वा ववजाांच्या कडकडािापार्ून प्राणी वा पक्षयाांचे र्ांरक्षण करात 

हवामानावयल्हयान शेत्कायांक कृषी सल्हलो 

पपक टप्पा / कीड / 
िोग 

सल्हलो 

वायगण 
भात 
(िबी) 

पेरणी • रब्बी भाताच्या पेरणी/लावणी करच्या पयली ७३ ककलो युररया, ३०० ककलो 
सर्ांगल र्ुपर फॉटफेि आनी ४२ ककलो पोिाश / हेक्िर “बेर्ल डोर्” म्हणून 
लायात 

• २१-२५ ददर्ाांच्या भाताच्या रोपयाांची पुनलासवणी करपाक येता 
अळसांदो आांतरर्ांवधसन 

 

 

“कॉवपी ऍकफड 
आनी थ्रीपर्” 

• पेरणीच्या १५-२० ददर्ाां उपरात “रोिरी वीडर” र्हायाने शेत तण मकु्त करात 
• पाऊर् आनी ढगाळ/दमि वातावरणाक लागून शोषक कीिकाांचो प्रादभुासव 

जावपाची शक्यता अळर्ाांद्यात आर्ा 
• “कॉवपी ऍकफड आनी थ्रीपर्वर” ननयांत्रणाखानतर ०.२ समली / सलिर पाण्यात 

“जटपनोर्ॅड” समर्ळुन फवारणी करतात वा एनएर्केई (NSKE) ५% लावपाक 
येता (कडुननांब बी कनसल अकस ) 

• ्या शोषक कीिकाांच्या चाांगल्हया देखरेखीखानतर शेतात वपवळ्या चचकि र्ापळ्या 
दवरपाक येता 

भीकणा आांतरर्ांवधसन 

  
• ज्या जागयाांचेर पीक लावून र्ुमार १५-२० ददर् जाला थय वीडड ांग 

(खुडणी/खुरपणी) वा “अचथिंग” करप आवश्यक 
• ५०० कक.ग्रा. प्रनत हेक्िर ्या दराने जजपर्म शेतात वापरात 
• ्याचो वापर पेरणीच्या ३०-३५ ददर्ा उपराांत फुला येवच्या आधी करपाक जाय 

केळी  
“सर्गिोका लीफ 

टपॉि” 

• नवीन लागवड केलेल्हया केळीच्या झाडाांक योगय ते जटिककां ग / र्पोिस (आधार) 
ददयात 

• फळबागेत मजल्हचांग आनी तण खुडणी/खुरपणी (नोडोप) करात 

• “सर्गिोका लीफ टपॉि” ग्रटत पाना काढात आनी लार्ात. काबेन्डाझझम @ १ 
गॅ्रम / सलिर पाण्याची फवारणी करतात 

पशुधन “बेबीयोसर्र्” 
 
 
 
 
 

• जानेवारी २०२१ ्या मदहन्यात उत्तर गोय जजल्ह्यात “बेबीर्ीओसर्र्” चो धोका जाटत 
आर्ा 

• कीियो (दिक्र्) च्या प्रभावी ननयांत्रणाखानतर गोरवाांच्या गोट्यान व गोट्याच्या 
अजूबाजूला अकेरीर्ाइड हयाचो ननयसमत वापर आवश्यक आर्ा 

• जनावराांनी ताप आनी कॉफीच्या रांगाचे लघवी (मूत्र) ददरू्न आयल्हयार पशुपालकानी 
पशुवैद्यकीय रुगणालयात जनावराांक दाखयात 



पीपीआर • जानेवारी २०२० ्या मदहन्यात उत्तर गोय जजल्ह्यात “पेटिे-डेर्-पदेिदिर् रूसमांट्र्”  
हयाचो धोका जाटत आर्ा 

• रोगापारू्न बचाव करपाखानतर “बकरीच्या शेतात” योगय ननजिंतुकीकरण करप आवश्यक 
आर्ा. 

• पयल ेलर्ीकरण वयाच्या ३ मदहन्यात आनी त्याच्याउपरात ३ वषासतून एकदा ददयात 

पोल्हरी  • नैर्चगसक रातीची वरा (तार्) कमी जाल्हया कारणात अांडी उत्पादन कमी जाता. 
म्हणूनच एकूण प्रकाश कालावधी १६ तार्ाांपयिंत वाढयात त्याखानतर शेडमध्ये 
कृत्रत्रम प्रकाशाची तरतूद करप आवश्यकता आर्ा 

• थांड आनी डोंगराळ भागात, योगय वायुवीजन प्रनतबांचधत न करता बाजूचे पडदे 
प्रदान करात (र्ूयासटतापार्ून दरु्ऱ् या ददर्ा र्ूयोदय जावच्यापयली) कारण पक्षी 
नैर्चगसकररत्या श्वार् आनी ववष्ठामध्ये ओलावा तयार करतात 

• उबदारपणा आनी पथृक् प्रदान करपाखानतर खोल कचरा कुक्कुिाांच्या घराांमध्ये 
कचरा अर्लेल्हया र्ादहत्याची जाडी र्हा इांच वडोवपाक जाय 

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 ऑजक्र्जनची पातळी 3.0 mg/l हयाच्या र्कयल देवली जाल्हयार 
एरेिर्स ऑपरेि करप आवश्यक आर्ा. पॅडल व्हील एरेिर्स टथावपत करा आनी 
ककमान ६-८ वरा ऑपरेि करात 

• दहवाळ्यात अमोननयाच्या पातळेत वाढ येता त्याखानतर चाचणी करप गरजेचे. 
इष्ितम शे्रणी ०.०२ ते ०.०५ mg/l आर्ता.  

• मूल्हय ज़र मयासदेपेक्षा जाटत (चड़) अर्ल्हयार, आहार दरात २०-३०% कमी करात, 

वायुवीजन (पयली र्ूचचत केल्हयाप्रमाणे), र्ुरुवातीलाच तलावाची खोलीत घि 
(म्हणजे जर २.० मीिर आर्ल्हयार १.५ m पयिंत कमी करात) आनी हळूहळू 
पाण्याची पातळी र्ामान्य पयिंत वाढयात 
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Dr. Chethan Kumar H. B, Scientist (Veterinary Public Health)  

Dr. Paramesha V., Scientist (Agronomy)  

Dr. Nibedita Nayak, Scientist (Poultry Science)  
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