12/3/21, 4:34 PM

Regional Advisory

Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa

Agromet Advisory Bulletin
Date : 03-12-2021
NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2021-12-03 ( Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter
Rainfall(mm)
Tmax (°C)
Tmin (°C)
RH I (%)
RH II (%)
Wind Speed (kmph)
Wind Direction (Degree)
cloud cover (Octa)

2021-12-04
10.0
30.0
23.0
93
70
4.0
74
4

2021-12-05
4.0
31.0
22.0
94
68
4.0
48
4

2021-12-06
0.0
32.0
23.0
91
65
4.0
50
5

2021-12-07
0.0
34.0
22.0
86
65
7.0
54
6

2021-12-08
0.0
34.0
23.0
78
60
8.0
59
6

Weather Summary/Alert:
• ३ डिसेंबर २०२१ काय जाग्यांचेरहलकोते मध्यमपाऊस/गडगडाट पडपाची खूप शक्यता आसा • ४ डिसेंबर २०२१
वेगळ्याजाग्यांचेर हलको पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप शक्यता आसा॰ • ५, ६आणि७ डिसेंबर २०२१ जिल्ह्यात
हवामान सूके आसपाची शक्यता आसा • कमाल आणि किमान तापमान ३२°C आणि २२°C च्या आसपास
आसपाची शक्यता आसा Week १(३ डिसेंबरते ९डिसेंबर) ●पावसाचेप्रमाण जिल्ह्यातखूब अधिक उरपाची
शक्यताआसा॰ ● कमाल आणि किमान तापमान सामान्य शक्यता आसा॰ Week २(१० डिसेंबर ते१६डिसेंबर)
●पावसाचेप्रमाणकमआसपाची शक्यताआसा॰ ●कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰

General Advisory:
• शेतांतले चडशे उदक कु शीक काडप

SMS Advisory:
• बागेच्या पिकांतल्या कीड आणि रोगांचेर नियंत्रणाचे उपाय करा॰
Crop Specific Advisory:
Crop
RICE

Crop Specific Advisory
३ डिसेंबर आणि ४ डिसेंबर, हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची अंदाजा टेक लागुन, शेतकारांक
सूचना असा की शेतांतले चडशे उदक कु शीक काडप आणि शेतकऱ्यांक लावणी करप

• ३ डिसेंबर आणि ४ डिसेंबर, हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची अंदाजा टेक लागुन, शेतकारांक
GROUNDNUT सूचना असा की शेतांतले चडशे उदक कु शीक काडप आणि पेरणीखातीर जमीन योग्य जाय मेरे न
पेरणी करची न्ही
https://agromet.imd.gov.in/index.php/District_advisory/pdf_reg_district_advisory?states=30&district=585
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Crop
CASHEW

Crop Specific Advisory
• ३ डिसेंबर हलको ते मध्यम पाऊस आणि ४ डिसेंबर, हलको पाऊस पडपाची अंदाजो असा. ४
डिसेंबर मगिर शेतकरनी निवल हवामानात जहले कीदे रसायनांची फवारणी करू शकतात. •
काजू झाडाचेर“टी मोसकिटो बग” हल्लों करू शकता त्याखातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष
दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लों दिलो जाता॰

Horticulture Specific Advisory:
Horticulture

Horticulture Specific Advisory

COWPEA/
LOBIA

• ३ डिसेंबर आणि ४ डिसेंबर, हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची अंदाजा टेक लागुन, शेतकारांक
सूचना असा की शेतांतले चडशे उदक कु शीक काडप आणि पेरणीखातीर जमीन योग्य जाय मेरे न
पेरणी करची न्ही

CHILLI

• ३ डिसेंबर आणि ४ डिसेंबर, हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची अंदाजा टेक लागुन, शेतकारांक
सूचना असा की शेतांतले चडशे उदक कु शीक काडप आणि पेरणीखातीर जमीन योग्य जाय मेरे न
पुनर्लावणी करची न्ही. • शोषक कीटकांच्या नियंत्रणाकलागुन पिवळे चिकट ट्रॅप लायात

MANGO

• ३ डिसेंबर हलको ते मध्यम पाऊस आणि ४ डिसेंबर, हलको पाऊस पडपाची अंदाजो असा. ४
डिसेंबर मगिर शेतकरनी निवल हवामानात जहले कीदे रसायनांची फवारणी करू शकतात. •
इमिडाक्लोप्रिड (0.3 मिली प्रति लिटर पाण्यात) फवारणी के ल्यार आंबा हॉप्पर्स चेर नियंत्रण
करपाक मदत जातली॰ • वेटेबल सल्फर (2 मिली प्रति लिटर उदकान ) ना जहल्यार कार्बेन्डाझिम
(1 मिली प्रति लिटर उदकान) फवारणी करू शकतात

• ३ डिसेंबर हलको ते मध्यम पाऊस आणि ४ डिसेंबर, हलको पाऊस पडपाची अंदाजो असा. ४
डिसेंबर मगिर शेतकरनी निवल हवामानात जहले कीदे रसायनांची फवारणी करू शकतात. •
ARECANUT सुपारितफ्रू टरॉट (कोलेरोगा) ताब्यातदवरपाकबोर्डोमिश्राण१% लायात॰ • रूट ग्रब्स हल्ल्याचे
नियंत्रण करपाक लागून सुपारीच्या बेसिना भोवती १०-१५ सेंटीमीटर खोल माती खाणप॰ •
नियंत्रणाखातीर क्लोरपायरीफॉस @2ml/लिटर उदकांत मिसळू न फवारणी करा
• ३ डिसेंबर हलको ते मध्यम पाऊस आणि ४ डिसेंबर, हलको पाऊस पडपाची अंदाजो असा. ४
डिसेंबर मगिर शेतकरनी निवल हवामानात जहले कीदे रसायनांची फवारणी करू शकतात. •
रायनोसॉरस बीटलच्या नियंत्रणाकलागुन सगळ्यात वैरच्या पानांची धूप 250 ग्रॅम + बारीक वाळू
COCONUT (250 ग्रॅम) प्रति तळहात पावडर कडु निंबाच्या पेंडीन भरली जाऊ शकता॰ • धव्या मुस्काचेरनियंत्रण
दवरपाक , पानांचे र १% स्टार्चचेमिश्रण घालून काजळीचे साचे (सुटी मौल्ड) बभायर पडता. • गंभीर
स्थितीन, कडु लिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आणि कासल्याच कीटकनाशकाची शिफारस
के लेली ना॰ • व्हडली धवी मुस्काधरपाकलागुन माडाच्या खोडाचे र पिवळे चिकट ट्रॅप बसयात॰
Live Stock Specific Advisory:
Live
Stock

Live Stock Specific Advisory

डिसेंबर २०२१ मध्ये उत्तरगोयात बेबीसीयोसिस जावपाचोधोका खूबचडआसा • प्राण्यांत कीट्यो (टिकांच्या)
प्रभावाचेर नियंत्रण दवरपाक लागून अॅ बकारिसाईड्सचो नियमितपणात वापर प्राण्यांच्या शेडमध्ये आनी
COW
त्याच्या आवति भोवती वा प्राण्यांवयर करप गरजेचे • ताप आनी कॉफीच्या रं गाचे लघवी (मूत्र) दिसत जाल्यार
प्राण्यांक पशुवैद्य कीय रुग्णालयात दखयात
Poultry Specific Advisory:
Poultry
BIRD

Poultry Specific Advisory
प्राकृ तिक प्रकाशाचे तास कमी के ल्यान थरांमदी तांत्याचो उत्पादन कमी जाता. त्याखातीर एकू ण प्रकाश
पुराय १६ तासमेरे न वाडोवपाखातीर लेइंग शेडांत अप्रकृ तिक प्रकाशाची तरतूद करप गरजेची आसा.
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