हवामान आधारित अॅग्रोमेट अॅडव्हायझिी बुलेटटन
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा

(उत्ति गोय जिल्ह्याखातति)
आयसीएआि-मध्य तटीय कृषी संशोधन संस्था
इला, िन
ु े गोय – ४०३४०२

वर्स:२, क्रम- ६९_२०२०/शक्रार

वेळ: ३.३० P.M

तारीक: ३१, मार्स, २०२०

फाट्लल्हया आठवड्याचे हवामान (२६ माचच २०२० ते ३०, माचच , २०२० पयचन्त)
र्ध्या जुन्या गोयात ०.० mm पावर् पडला. कमाल तपमान ३३.० ते ३६.६°C आर्लो तर ककमान
तापमान २३.४ ते २५.८°C आर्लो. र्कायर्ी ररलेटीव ह्यूममडडटी ७९ ते ९० % तर र्ाांर्ी ५३ ते ५९ %
आर्ली. आठवड्यार्े र्मकदार र्ूयप्र
स काशार्ी वरा र्रार्र ८.३ h/day आर्ली तशीर् ववांड स्पीड़ ५.१km/h
आर्ली.
तम
ंु ईयांचे येता पाच टदसांचे हवामान अंदािसकयल दाखयला
ु च्या मक
ू ाि प्रादे शशक हवामान केंद्र, मब
वैदि पेिामेटि/डाटा

01-04-2020
0

02-04-2020
0

03-04-2020
0

04-04-2020
8

05-04-2020
3

कमाल तपमान (° C)

34

34

32

35

35

ककमान तापमान (° C)

23

26

25

27

26

कमाल रिलेटीव ्यशू मडडटी (%)

88

70

87

79

78

ककमान रिलेटीव ्यशू मडडटी (%)

34

27

30

33

35

ववंड स्पीड़ (km/h)

3

4

3

4

5

ववंड ढायिे कशन (°)

92

90

103

121

53

टोटल क्लाउड कवि (octa)

1

3

4

5

6

पावस (mm)

हवामान चेतावनी
उत्तर गोय जजल्हह्यात येतात्या 5 ददर्ाांक अांशतः ढगाळ हवामान आर्पार्ी शक्यता. अांशतः ढगाळ
आकाश व कमाल आनी ककमान तापमान ३२.०-३५.०°C & २३.०-२७.०°C इतको आर्तले. वारो ३-५
कक .मी / तार्ाच्या वेगाने वाव्पार्ी शक्यता

हवामानावयल्हयान शेत्कायाांक कृषी सल्हलो
वपक

पीक / कीड /

सल्हलो

िोग
कािू

हावेजस्टां ग



पररपक्व जालेल्हयो काजूच्यों बियों काड़ात व ७-८ ददर् योग्य ओलर्ाण राखपाखाततर
र्ूयप्र
स काशात र्ुखयात व त्याच्या उपरात कोरड्या जाग्यार दवरात



नव्याने लागवड केलेल्हया िागार् मर्ांर्न ददयात आनी िाष्पीभवन कमी करपाक लागून
पें ढा गवतार्ो वापर करात

आंबा

फळाां जड्प



या मदहन्यात फळाां जड्पार्ी र्मस्या र्ामान्य तेका लागन
ू फळाां “पीनत आकारार्ी”
जातात नॅफथलीन एमर्दटक एमर्ड (एनएए) (२० पी॰पी॰एम - म्हणजे २ ग्रॅम / १००
मलटर उदकात) फवारणी करून ही र्मस्या पयर् करात



“मािसल स्टे ज” अवस्थेपार्ून १०-१२ ददवर्ाांच्या अांतरात (Zn, Cu, Mn, Fe, B इत्यादी)

र्ूक्ष्म पोषक तत्वाांर्ो ममश्रण (२ मम॰ली / १ मलटर उदकात) २-३ फावटी फवारर्णस
करपार्ो र्ल्हलों
मर्ांर्न



पूव-स पररपक्व अवस्तेत आांब्यार्ी फळाां गळपार्ी कमी करपाक लागून फ्रूट र्ेदटांगपार्न
ू
(वाटाणा आकार) ते पररपक्व जाता तोपयंत १५-२० ददर्ानी मर्ांर्न ददवप गरजेर्े



या मदहन्यात ववकृत पॅतनकल्हर् तनजंतुकीकरण केलेल्हया धारदार र्ाकूने कापून
मातीयेत पुरात



आांब्याच्या झाडावयर दीमक (वाळत) लगपार्ी शक्यता. क्लोरोपायरीफॉर् ०.२% (२००
मम॰ली / १०० मलटर उदकात) वापर करात

शमिची

ममरर्ी ववल्हट



ममरर्ी ववल्हट हयार्ेर तनयांत्रण दवरपाक िायोकांट्रोल वापरात (ट्रायकोडमास, िॅमर्लर्गोवा िायो १, गोवा िायो २ (१.२५ ग्रॅम प्रत्येक रोप्याक घालात-म्हणजे १ मलटर उदकात

लीफ़ कलस रोग

२५ ग्रॅम तलक तयार करात आनी ५० मम.ली प्रत्येक झाडाक तनलांिीत करात


ममरर्ीत कलस तनयांत्रण करपाखाततर इममडाक्लोवप्रड १७.८% SL @ ०.३ मम.ली / मलटर
आनी डायमेथोएट ३०% EC @ १.० मम.ली / मलटर, १५ ददर्ाांच्या अांतराने दोगायर्ोय
वापर म्हणजे फवारणी करप गरजेर्.े ममरर्ीत कीटनाशकाांर्ी फवारणी वा ममरर्ी
काड़पाच्या वेळात (हावेजस्टां ग) १० ते १५ ददर्ाांर्ो अांतर दवरप गरजेर्ो

नाल्हल

मर्ांर्न



/मल्हर्ीांग

आर्द्स ता कमी झाल्हया करणात आनी िाष्पीभवनात वाढत्या तापमानाक लागन
ू गती येऊ

शकते, म्हणन
ू र् नव्याने लागवड केलेल्हया िागार् मर्ांर्न ददयात आनी िाष्पीभवन
कमी करपाक लागन
ू पें ढा गवतार्ो वापर/मल्हर्ीांग करात

स्पायरमलांग
व्हाइट
फ़्लाइ



नाल्हलात “स्पायरमलांग व्हाइट फ़्लाइ” ककटक लागपार्ी शक्यता अर्ा. हे र्ो पररणाम
म्हणजे पाना वर काळी िरु शीर्ी (ब्लॅ क फ़गर्) वाढ. जर अशी घटना ददर्ली जाल्हयार

०.५% तनांिोळीर्े तेल (मलम्िवार्े तेल) @ ३ मम.ली / ०१ मलटर उदकात ममर्लून

फवारणी करात. काळ्या िरु शीपार्ून र्ांरक्षणाक लागन
ू १% स्टार्स र्ोल्हयूशन @ 10

ममली / 10 मलटर उदकात ममर्लून फवारणी करात
सप
ु ािी
मजल्हर्ांग



रोपवादटकाांना दररोज उदक ददयात आनी र्ावली तनव्वळ स्थानार्े पयसवेक्षण राखात



तरुण िागेत र्य
ू ासर्ो प्रभाव कमी करपाखाततर र्ीमावती केळी आनी र्ीमाांमधी इतर
छायादार झाडा र्ावली व्यवस्थापनाखाततर लायात




जन्
ु या िागाांत र्वु वधा उपलब्ध अर्ा थय मर्ांर्न र्ालू दवरात

र्य
स काशार्ो तीव्र झटके आनी स्टे म ब्रेककांग लक्षात येऊ शकतात ताका लागन
ू प्र
ू कोरड्या

आरे का पाने, पानाांर्े आवरण ककांवा अपारदशसक पॉमलथीन कफल्हम ककांवा र्न
ु खडीने
पें दटांगर्ह स्टे मच्या दहरव्या भागाला गांड
ु ाळून तनयांत्रणार्े उपाय केले जाऊ शकतात
प्राणी सदर्ाचत सल्हलो

प्राणी

पीक / कीड /

साल्हलों

िोग
दग्ु ध प्राणी

िेिीर्ीयोमर्र्



िेिीर्ीयोमर्र् रोग जावपार्ो धोका खि
ू र्ड आर्ा



प्राणयाांत कीट्यो (दटकाांच्या) प्रभावार्ेर तनयांत्रण दवरपाक लागून अॅकाररर्ाईड्र्र्ो
तनयममतपणात वापर प्राणयाांच्या शेडमध्ये आनी आवततभोवती करप गरजेर्े



ताप आनी कॉफीच्या रां गार्े लघवी (मूत्र) ददर्त जाल्हयार प्राणयाांक पशुवैद्यकीय
रुग्णालयात दाखयात

एफ़एमडी



दध
ु ददवपी जनावराांत पाय वा तोंडार्ो रोग (एफएमडी) जावपर्ो धोका ख़ि
ू कमी
आर्ा ह्या मदहन्यात



पयले लर्ीकरण ४ मदहन्याच्या वपरायेर्रे करात त्याच्या उपरात ६ मदहन्याांतून
एकदा लर्ीकरणार्े अनुर्रण करात (फेब्रुवरी-मार्स आनी ऑगस्ट -र्प्टें िर यामदी)

बकिी

एफ़एमडी



आनी एर्एर्

पाय वा तोंडार्ो रोग (एफएमडी) आनी हे मोरॅ जजक र्ेप्टीर्ीममया (एर्एर्) जावपर्ो
जावपर्ो धोका खि
ू कमी आर्ा



पयले लर्ीकरण ०४ मदहन्याच्या वपरायेर्रे करात त्याच्या उपरात ६ मदहन्यानी
एकदा लर्ीकरणार्े अनुर्रण करात (फेब्रुवरी-मार्स आनी ऑगस्ट -र्प्टें िर यामदी)

वपग्ग

एफ़एमडी



पाय वा तोंडार्ो रोग (एफएमडी) जावपर्ो धोका खि
ू - खि
ू कमी आर्ा



पयले लर्ीकरण ३- आठवड्याच्या आनी त्याच्या व्यर वपरायेर्रे करात त्याच्या
उपरात ६ मदहन्यानी एकदा लर्ीकरणार्े अनुर्रण करात

नस
ु त्या सदर्ाचत सल्हलो

नुस्त्ये

कफ़गरमलंग



शेंगदाणा तेलार्े केक: गव्हार्े कोंडा (१: १) प्रमाण एकूण िायोमार्च्या 4-5% प्रमाणणात
(िोटाच्या र्ाठ्यार्े एकूण वजन) खवड ददवपाक येता



तळ्यातल्हया पाणयार्ी पातळी 1.5 मीटर दवरप गरजेर्ी



“र्फेमर्ांग” केल्हया उपरात माशाांच्या र्ाठार्ेर र्तत तनरीक्षण दवरात, जर शेळो (अलगे)
उदकार ददर्त जल्हयार 25% पाणी काडुन िदली करपाक र्ुर्ववले जाता
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