
12/3/21, 4:34 PM Regional Advisory

https://agromet.imd.gov.in/index.php/District_advisory/pdf_reg_district_advisory?states=30&district=585 1/2

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 2021-12-04 2021-12-05 2021-12-06 2021-12-07 2021-12-08
Rainfall(mm) 10.0 4.0 0.0 0.0 0.0
Tmax (°C) 30.0 31.0 32.0 34.0 34.0
Tmin (°C) 23.0 22.0 23.0 22.0 23.0
RH I (%) 93 94 91 86 78
RH II (%) 70 68 65 65 60
Wind Speed (kmph) 4.0 4.0 4.0 7.0 8.0
Wind Direction (Degree) 74 48 50 54 59
cloud cover (Octa) 4 4 5 6 6
 

Weather Summary/Alert:
 
• ३ िडस�बर २०२१ काय जा�ांचेरहलकोते म�मपाऊस/गडगडाट पडपाची खूप श�ता आसा • ४ िडस�बर २०२१
वेग�ाजा�ांचेर हलको पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप श�ता आसा॰ • ५, ६आिण७ िडस�बर २०२१ िज��ात
हवामान सूके आसपाची श�ता आसा • कमाल आिण िकमान तापमान ३२°C आिण २२°C �ा आसपास
आसपाची श�ता आसा Week १(३ िडस�बरते ९िडस�बर) ●पावसाचे�माण िज��ातखूब अिधक उरपाची
श�ताआसा॰ ● कमाल आिण िकमान तापमान सामा� श�ता आसा॰ Week २(१० िडस�बर ते१६िडस�बर)
●पावसाचे�माणकमआसपाची श�ताआसा॰ ●कमाल आिण िकमान तापमान सामा� उरपाची श�ता आसा॰
 

General Advisory:
 
• शेतांतले चडशे उदक कुशीक काडप
 

SMS Advisory:
 
• बागे�ा िपकांत�ा कीड आिण रोगांचेर िनयं�णाचे उपाय करा॰

Crop Specific Advisory:
 

Crop Crop Specific Advisory

RICE ३ िडस�बर आिण ४ िडस�बर, हलको ते म�म पाऊस पडपाची अंदाजा टेक लागुन, शेतकारांक
सूचना असा की शेतांतले चडशे उदक कुशीक काडप आिण शेतक�यांक लावणी करप

GROUNDNUT
• ३ िडस�बर आिण ४ िडस�बर, हलको ते म�म पाऊस पडपाची अंदाजा टेक लागुन, शेतकारांक
सूचना असा की शेतांतले चडशे उदक कुशीक काडप आिण पेरणीखातीर जमीन यो� जाय मेरेन
पेरणी करची �ी
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Crop Crop Specific Advisory

CASHEW

• ३ िडस�बर हलको ते म�म पाऊस आिण ४ िडस�बर, हलको पाऊस पडपाची अंदाजो असा. ४
िडस�बर मिगर शेतकरनी िनवल हवामानात जहले कीदे रसायनांची फवारणी क� शकतात. •
काजू झाडाचेर“टी मोसिकटो बग” ह�ो ंक� शकता �ाखाितर काजू�ा बागाकडे ल�
दोवरात आिण तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो स�ो ंिदलो जाता॰

Horticulture Specific Advisory:
 
Horticulture Horticulture Specific Advisory

COWPEA/
LOBIA

• ३ िडस�बर आिण ४ िडस�बर, हलको ते म�म पाऊस पडपाची अंदाजा टेक लागुन, शेतकारांक
सूचना असा की शेतांतले चडशे उदक कुशीक काडप आिण पेरणीखातीर जमीन यो� जाय मेरेन
पेरणी करची �ी

CHILLI
• ३ िडस�बर आिण ४ िडस�बर, हलको ते म�म पाऊस पडपाची अंदाजा टेक लागुन, शेतकारांक
सूचना असा की शेतांतले चडशे उदक कुशीक काडप आिण पेरणीखातीर जमीन यो� जाय मेरेन
पुनला�वणी करची �ी. • शोषक कीटकां�ा िनयं�णाकलागुन िपवळे िचकट ट� ॅप लायात

MANGO

• ३ िडस�बर हलको ते म�म पाऊस आिण ४ िडस�बर, हलको पाऊस पडपाची अंदाजो असा. ४
िडस�बर मिगर शेतकरनी िनवल हवामानात जहले कीदे रसायनांची फवारणी क� शकतात. •
इिमडा�ोि�ड (0.3 िमली �ित िलटर पा�ात) फवारणी के�ार आंबा हॉ�स� चेर िनयं�ण
करपाक मदत जातली॰ • वेटेबल स�र (2 िमली �ित िलटर उदकान ) ना जह�ार काब��ािझम
(1 िमली �ित िलटर उदकान) फवारणी क� शकतात

ARECANUT

• ३ िडस�बर हलको ते म�म पाऊस आिण ४ िडस�बर, हलको पाऊस पडपाची अंदाजो असा. ४
िडस�बर मिगर शेतकरनी िनवल हवामानात जहले कीदे रसायनांची फवारणी क� शकतात. •
सुपा�रत�ूटरॉट (कोलेरोगा) ता�ातदवरपाकबोड�िम�ाण१% लायात॰ • �ट �� ह�ाचे
िनयं�ण करपाक लागून सुपारी�ा बेिसना भोवती १०-१५ स�टीमीटर खोल माती खाणप॰ •
िनयं�णाखातीर �ोरपायरीफॉस @2ml/िलटर उदकांत िमसळून फवारणी करा

COCONUT

• ३ िडस�बर हलको ते म�म पाऊस आिण ४ िडस�बर, हलको पाऊस पडपाची अंदाजो असा. ४
िडस�बर मिगर शेतकरनी िनवल हवामानात जहले कीदे रसायनांची फवारणी क� शकतात. •
रायनोसॉरस बीटल�ा िनयं�णाकलागुन सग�ात वैर�ा पानांची धूप 250 �ॅम + बारीक वाळू
(250 �ॅम) �ित तळहात पावडर कडुिनंबा�ा प�डीन भरली जाऊ शकता॰ • ध�ा मु�ाचेरिनयं�ण
दवरपाक , पानांचे र १% �ाच�चेिम�ण घालून काजळीचे साचे (सुटी मौ�) बभायर पडता. • गंभीर
��थतीन, कडुिलंबा�ा तेलाची ०.५% फवारणी करा आिण कास�ाच कीटकनाशकाची िशफारस
केलेली ना॰ • �डली धवी मु�ाधरपाकलागुन माडा�ा खोडाचे र िपवळे िचकट ट� ॅप बसयात॰

Live Stock Specific Advisory:
 
Live
Stock Live Stock Specific Advisory

COW

िडस�बर २०२१ म�े उ�रगोयात बेबीसीयोिसस जावपाचोधोका खूबचडआसा • �ा�ांत की�ो (िटकां�ा)
�भावाचेर िनयं�ण दवरपाक लागून अ◌ॅबका�रसाईड्सचो िनयिमतपणात वापर �ा�ां�ा शेडम�े आनी
�ा�ा आवित भोवती वा �ा�ांवयर करप गरजेचे • ताप आनी कॉफी�ा रंगाचे लघवी (मू�) िदसत जा�ार
�ा�ांक पशुवै� कीय ��ालयात दखयात

Poultry Specific Advisory:
 
Poultry Poultry Specific Advisory

BIRD �ाकृितक �काशाचे तास कमी के�ान थरांमदी तां�ाचो उ�ादन कमी जाता. �ाखातीर एकूण �काश
पुराय १६ तासमेरेन वाडोवपाखातीर लेइंग शेडांत अ�कृितक �काशाची तरतूद करप गरजेची आसा.


