
हवामान आधारित अॅग्रोमेट अॅडव्हायझिी बुलेटटन 

ग्रामीण कृषी मौसम सेवा 
(उत्ति गोय जिल्ह्या खातति) 

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

 

वर्स:३, क्रम- १५१_२०२०/मंगलवार   वेळ: ३.३० P.M  तारीक: १२ जानेवारी २०२१ 

 

फाट्लल्हया आठवड्याचो हवामानअदंाज़ (०७ िानेवािी २०२० त े११ िानेवािी २०२० पययन्त) 

 र्ध्या पोरन्या गोयान ९.१mm पावर् पडला. कमाल तापमान ३१.५ त े३४.६°C आर्ले तर ककमान 
तापमान २३.० ते २४.०°C आर्ले. र्कायची र्ापेक्ष आद्रता ८२ ते ९३% आर्ली तर दनपारची र्ापेक्ष 
आद्रता ५२ त े ६७% आर्ली. आठवड्याच ेचमकदार र्ूयसप्रकाशाची वरा एकुण ३.९h/day आर्ली तर्ोच 
वाऱ्याचो वेग ६.१km/h आर्लो. 
 
२०२० पोिन्या गोयस्टेशनाचिे पावसाची एकूण नोंदवणी: ४६२७.२mm 

पोिन्या गोयस्टेशनाचिे पावसाची नोंदणी (०१ िानेवािी ते १२ िानेवािी २०२१ पयतं): ९.१mm 

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

हवामानाच ेतनकश 13-01-2021 14-01-2021 15-01-2021 16-01-2021 17-01-2021 

पावस (mm) 
0 0 0 0 0 

कमाल तापमान(° C) 
34 34 34 34 33 

ककमान तापमान(° C) 
24 23 23 24 24 

एकुण ढगाच्यों दाटी (octa) 
5 5 7 5 1 

कमाल सापेक्ष आद्रता (%) 
61 60 63 68 87 

ककमान सापेक्ष आद्रता (%) 
31 31 33 35 41 

वाऱ्याचो वेग (km/h) 
7 6 7 5 5 

वाऱ्याची टदशा (°) 
64 70 81 75 73 

 
 
 

 
 



हवामानाचो सािांश  
 उत्तर गोय जजल्ह्यात १२ जानेवारी २०२१ पार्नू येतात्या पााँच ददर्ाकं हवामान कोरड े
आर्पाची खूब शक्यता. अशंतः ढगाळ आकाश. र्काळच्या वेळार हलके धुके / धोव पड़पाची शक्यता. 
कमाल आनी ककमान तापमान अनकु्रमे ३४° C आनी २३° C आर्पाचो अदंाज़.  
 
सामान्य सल्हलों 

 नवीन लागवड केलेल्हया कलमात आनी रोपयांक जटिककंग / र्पोिस आनी सर्चंन (सशपोप) 
करप गरजेच े

 फळबागेत आनी बागेत बागकाम (मजल्हचगं) व तण खडुणी करप गरजेचे 
 रात्रीच्या वेळार थडंगार वाऱ्या पार्ून प्राणी वा पक्षयांच ेरक्षण करात.  

हवामानावयल्हयानशते्कायांक कृषीसल्हलो 

पपक टप्पा / कीड / 
िोग 

सल्हलो 

आंबा 
 

 
 
 
“समड फ्लाय” 

 
समली बग 

 “आबं्यात ववकृती” जावपाच े प्रमाण कमी कारपाखाततर बेगगचं्या बेगगनं 
उद्भवलेल्हया पॅतनकलच े“डडब्लॉर्समगंची प्रकक्रया” करात 

 फळबागेत मजल्हचगं आनी तण खडुणी/खरुपणी (नोडोप) करात 

 “समड फ्लाय” तनयंत्रणाखाततर डायमेथोएि ३० EC (०.६ समली/ सलिर) 
फवारणी करात. 

 समली बगच्या व्यवटथापनाखाततर, र्ाधारण डडर्ेंबरच्या मदहन्यात लायलेल्हया 
“अल्हकाथेन ट्री बॅन्ड्र्” टवच्छ आनी पुन्हा व्यवजटथत करात 

कािू 

 

 
 
“िी मोर्ककिो 

बग” 

 नवीन लागवड केलेल्हया कलमात आनी रोपयांक जटिककंग / र्पोिस ददयात 

 फळबागेत मजल्हचगं आनी तण खडुणी/खरुपणी (नोडोप) करात 

 कडुतनबंावर आधाररत कीिकनाशकांचों वापर करात “िी मोर्ककिो बग” हयाचरे 
तनयंत्रण दावरपखाततर 

नाल्हल  
 
 
 

पांढऱ् या माशी 
 

 नवीन लागवड केलेल्हया कलमात आनी रोपयांक जटिककंग / र्मथसन ददयात 

 फळबागेत मजल्हचगं आनी तण खडुणी/खरुपणी (नोडोप) करात 

 “वाळतीची” र्मटया ज़र रोपवादिकेत येता जाल्हयार माती क्लोरपायरीफॉर् @ 

२ समली / सलिर हयाने सिजयात  

 नाल्हलाच्या रोपटयांच्या पानांच्या खालच्या पषृ्ठिागाचरे पांढऱ् या माशी (व्हाइि 
फली) च्या प्रादिुासव थाबोवपा खाततर पाण्याची (उदकाची) फवारणी करात 

सुपािी “ककरीि रॉि 
आनी कळीच्या 

 नवीन लागवड केलेल्हया रोपयांक जटिककंग / र्मथसन ददयात 

 फळबागेत मजल्हचगं आनी तण खडुणी/खरुपणी (नोडोप) करात 



र्डांच”े रोग 
 

 र्ुपररत “ककरीि रॉि आनी कळीच्या र्डांच”े दयेुर् जावपाची शक्यता. 
त्याखाततर र्ंक्रसमत ऊतक पूणसपणे काढून उड़ायात आनी गाव्याचरे “बोदो 
पेटिने” उपचार करात 

पशुधन “बेबीयोसर्र्” 
 
 
 
 
 

पीपीआर 

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

 कीियो (दिक्र्) च्या प्रिावी तनयतं्रणाखाततर गोरवाचं्या गोटयान व गोटयाच्या 
अजूबाजूला अकेरीर्ाइड हयाचो तनयसमत वापर आवश्यक आर्ा 

 जनावरानंी ताप आनी कॉफीच्या रंगाचे लघवी (मतू्र) ददर्नू आयल्हयार पशपुालकानी 
पशवुदै्यकीय रुग्णालयात जनावरांक दाखयात 

 जानेवारी २०२० ्या मदहन्यात उत्तर गोय जजल्ह्यात “पेटिे-डरे्-पेदिदिर् रूसमटंर्”  
हयाचो धोका जाटत आर्ा 

 रोगापार्नू बचाव करपाखाततर “बकरीच्या शतेात” योग्य तनजतंकुीकरण करप 
आवश्यक आर्ा. 

 पयल ेलर्ीकरण वयाच्या ३ मदहन्यात आनी त्याच्याउपरात ३ वर्ासतनू एकदा ददयात 

पोल्हरी   नैर्गगसक रातीची वरा (तार्) कमी जाल्हया कारणात अडंी उत्पादन कमी जाता. 
म्हणूनच एकूण प्रकाश कालावधी १६ तार्ांपयतं वाढयात त्याखाततर शडेमध्ये 
कृत्रत्रम प्रकाशाची तरतूद करप आवश्यकता आर्ा 

 थडं आनी डोंगराळ िागात, योग्य वायुवीजन प्रततबंगधत न करता बाजूच ेपडदे 
प्रदान करात (र्ूयासटतापार्ून दरु्ऱ् या ददर्ा र्ूयोदय जावच्यापयली) कारण पक्षी 
नैर्गगसकररत्या श्वार् आनी ववष्ठामध्ये ओलावा तयार करतात 

 उबदारपणा आनी पथृक् प्रदान करपाखाततर खोल कचरा कुक्कुिांच्या घरांमध्ये 
कचरा अर्लेल्हया र्ादहत्याची जाडी र्हा इंच वडोवपाक जाय 

मासेमािी कफश कफन 
/शैल कफश 

 तलावांच्या पाण्याची गुणवत्ता तपार्ली करपाक येता (पीएच कमी आर्ा काय 
पळोवपाक) आनी माशांचे 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 अमोतनयाच्या पातळेत वाढ येता त्याखाततर चाचणी करप गरजेच.े 
इष्ितम शे्रणी ०.०२ ते ०.०५ mg/l आर्ता.  

 मूल्हय ज़र मयासदेपेक्षा जाटत (चड़) अर्ल्हयार, आहार दरात २०-३०% कमी 
करात, वायुवीजन (पयली र्ूगचत केल्हयाप्रमाणे), र्ुरुवातीलाच तलावाची खोलीत 
घि (म्हणजे जर २.० मीिर आर्ल्हयार १.५ m पयतं कमी करात) आनी 
हळूहळू पाण्याची पातळी र्ामान्य पयतं वाढयात 
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