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हवामानाचेननकश
Date

29

30

हवामान अंदाज
(29.06.2022 to 03.07.2022)
01

Rainfall (mm)

72

115

95

62

60

Max. Temp. (°C)

30

29

29

29

30

Min. Temp. (°C)

24

23

23

23

23

Max. RH (%)

91

92

93

90

90

Min. RH (%)

80

80

88

79

79

Wind Speed(km/h)

9

12

10.9

12.8

14

Wind direction (°)

248

252

249

248

248

02

03

Cloud cover (Octa)

हवामानाचो
साराांश/

चेतावनी

सामान्य सल्ला

8
8
8
8
7
 28 जू न, 01 & 02 जु लय 2022 दिसा चडशा सुवातीींनी मध्यम पावस पडपाची खू ब शक्यताय आसा
 29 & 30 जू न 2022 दिसा सुमार 40 दिमी
 29 & 30 जू न 2022 दिसा चडशा सुवातीींनी मध्यम ते चड पावस पडपाची खू ब शक्यताय आसा
 28 जू न, 01 & 02 जु लय 2022 दिसा एिसुरे सुवातेर पावस पडपाची खू ब शक्यताय आसा
 29 & 30 जू न 2022 दिसा थोड्या सुवाताीं नी चड पावस पडप आनी एिसुरे सुवातेर खू ब चड पावस
पडपाची खू ब शक्यताय 29 & 30 जू न 2022 दिसा
 िमाल आनी दिमान तापमान 31°C & 24°C आसपाची शक्यता आसा
सप्ति 1 ( 24 जू न – 30 जू न )
• पावस चड जावपाची खू ब शक्यताय आसता
• चडाीं त चड तापमान सामान्य आसपाची शक्यताय आसता
• उण्ाीं त उणें तापमान सामान्य आसपाची शक्यताय आसता
सप्ति 2 ( 1 जु लय – 7 जु लय )
• पावस सामान्य आसपाची खूब शक्यताय आसता
• चडाीं त चड तापमान सामान्य आसपाची शक्यताय आसता
• उण्ाीं त उणें तापमान सामान्य आसपाची शक्यताय आसता
• 29 जू न ते 01 जुलय 2022 ह्या िाळाीं त िदिण महाराष्ट्र-गोींय ियाा िेगेर आनी ताचे लागसार वाऱ्याची गती
40-50 दिमी
• 28 जू न 2022 ह्या िाळाीं त उत्तर महाराष्ट्र ियाा िेगेर आनी ियाा िेगेर 65 दिमी./तास मे रेन पावपी वाऱ्याची गती
आदशल्ली खर वारें प्रबल जावपाची शक्यताय आसा
• 29 आनी 30 जून 2022 दिसा मध्यम ते खूब चड पावस पडटलो असो अिमास पळयल्यार

एसमएस

शेतकाराांनी खरीफ भात आनी भाजयेची पेरणी टाळपाची सच
ु ोवणी केल्या
टप्िा/कीड/

पिक

रोप
खरिप

सल्लो

िोग
भात






भाताच्या शे ताीं तल्यान चड उिि िाडून उडोवप
29 आनी 30 जू न 2022 दिसा मध्यम ते खू ब चड पावस पडटलो असो अिमास
पळयल्यार शे तिाराीं नी ह्या दिसाीं नी पेरणी टाळपाची सुचोवणी िेल्या आनी फुडल्या
दिसाीं नी अिमासाचेर आिारीत पेरणी बेगीन पुराय िरपाची सुचोवणी िेल्या
ज्या वाठाराीं नी रोींपयो 20-25 िीस दपरायेच्यो आसतात, थीं य शे तिाराीं ि 1 जुलय

सप्तिा सावन रोपणी खातीर जमीन तयार िरपाचो सल्लो दितात
भाजयो

नसारी तयार
िरप




भाजीपाल्याच्या नसारीींतल्यान चड उिि िाडून उडोवप
29 आनी 30 जू न 2022 दिसा मध्यम ते खू ब चड पावस पडटलो असो अिमास
पळयल्यार शे तिाराीं नी ह्या दिसाीं नी पेरणी टाळपाची सुचोवणी िेल्या

आंबा

फळबाग
वेवस्थापन



शे ताीं तल्यान चड उिि िाडून उडोवचें आनी उिि िापप टाळचें
तरणाट्या वनस्पत आनी रोींप्ाीं ि याीं दिि आिार दिवप, जािा लागून ताचें लु िसाण
उणें जाता
रसायनाीं चो फवारो मारप आनी सारें घालप टाळचें



फाटल्या म्हयन्याीं त लस दिवींि ना जाल्यार ह्या म्हयन्याीं त गोरवाीं ि आनी म्हशीींि




एफएमडी/हे मरे दजि सेप्टीसीदमया (एचएस), एीं थ्रे क्स, ब्लॅि क्वाटा र हाीं चे आड लस
दिवची


पावसाळ्याच्या हीं गामाचे सुरवेि आनी पुराय हीं गामाीं त दिडे िाडपाि जाय िारण ह्या
िाळाीं त दिडे चड प्रमाणाीं त तयार जातात.



पावसाच्या दिसाीं नी िु िाच्या जनावराीं ि दटक्साची लागण जावन िास जाता



शे तिाराीं नी सायपरमेथ्रीन वा डे ल्टामे थ्रीन सारदिले बाह्य परजीवीनाशि जनावराीं च्या

पशु धन

आीं गाचेर आनी शे डाीं तय 2-4% फवारो मार
ीं ि शितात


आहाराीं तले घटि ओले जावचे न्हय, आनी खावपाचें प्रमाण चड आसूींि फावना



घराीं तलें सींयुग आहार जमनीवयल्यान प्लॅटफॉमाा चेर िवरचें , जािा लागून आहाराीं त
परतून ओलसाण येवची न्हय



बुरशीींचें िू दित जावचें न्हय म्हूण फीडराीं ची नेमान तपासणी िरप



ह्या पावसाच्या हीं गामाीं त तुमच्या सुिण्ाीं ि वेळोवेळ उश्ण उिि दिवचें, जािा लागून
सेवनाि प्रोत्साहन मेळटा आनी प्रदियेंत राखू न िवररल्ली उजाा वापरनासतना ताीं िाीं
उबें रावपाि मित जातली

िुक्कुटपालन



फाटल्या आीं गणाीं तल्या स्कॅव्हें दजीं ग सुिण्ाीं ि पूरि आहार दिवचें



जास्त उिि िाढू न तलावातील उििाच्या पातळी २-२.५ मीटर राखपाि गरजे चे



िापा नु स्त्याच्या बोटाीं चो स्टॉि (80-100 दममी.) @5000-7000 no/ha दबयाण
उपलब्धतायेचेर आिारीत पाळो दिवींि शिता



मूीं गफळाच्या तेलाच्या िेिाि खावड दिवप: स्टॉिाच्या वट्ट जैवद्रव्याच्या 5-6%
(स्टॉिाचे वट्ट वजन) गींवाच्या िोींब्याच्या (1:1) प्रमाणाचें पालन िर
ीं येता


नु स्ते

रानटी उििाीं तल्या प्राण्ाीं चो (मगर, ओटर) िसलोय प्रस्न आसल्यार गुींडाीं भोींवतणी
दनव्वळ िुशी दिवींि शितात

हवामान अींिाज स्रोत: Regional Meteorological Centre (RMC), Mumbai
Meteorological Centre (MC), Goa
Members of Agro Advisory Committee of ICAR CCARI, Goa
Dr. A. R. Desai, Principal Scientist (Fruit Science)
Dr. V. Arunachalam, Principal Scientist (Spices, Plantation and Medicinal & Aromatic Crops)
Dr. R. Ramesh, Principal Scientist (Plant Pathology)
Dr. B. L. Kasinath, Principal Scientist and Head, ICAR – Krishi Vigyan Kendra, North Goa
Dr.Gopal Ramdas Mahajan, Scientist (Soil Science)
Dr.Maruthadurai. R, Scientist (Agricultural Entomology)
Dr.ShivasharanappaNayakvadi, Scientist (Veterinary Pathology)
Dr.Sreekanth G. B., Scientist (Fisheries Resource Management)
Dr.Paramesha V., Scientist (Agronomy)
Dr.NibeditaNayak, Scientist (Poultry Science)
Dr.Bappa Das, Scientist (Agricultural Meteorology)

