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

Agromet Advisory Bulletin
Date : 05-04-2022
NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-04-05 ( 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)

2022-04-06
8.0
34.0
27.0
90
53
7.2
289
5

2022-04-07
6.0
33.0
27.0
79
44
7.5
259
4

2022-04-08
2.0
33.0
26.0
79
39
7.0
270
3

2022-04-09
2.0
33.0
26.0
88
40
8.6
234
5

2022-04-10
2.0
33.0
26.0
89
51
8.2
202
5

Weather Summary/Alert:
● 5 ते 9 अप्रैल २०२२ मेरे न वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा ● ४-५ दिसा
तापमानात अधिकतम चड काय बदल आसचोना ● कमाल आनी किमान तापमान 33°C आनी 26°C च्या आसपास
आसपाची शक्यता आसा आठवडो 1 (1 अप्रैल ते 7 अप्रैल) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब अधिक आसपाची दाट
शक्यता आसा. ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता
आसा॰ आठवडो 2 (8 अप्रैल ते 14 अप्रैल) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब अधिक आसपाची दाट शक्यता आसा
● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:
• परिपक्व जाल्ल्यो संगो आनी फळांची लुवणी करा • लुवणी के ल्ले धान्य सुकयताना जतनाय घेयात

SMS Advisory:
• 5 आनी 6 मार्च ह्या दिसानी राज्यांत कांय जाग्यांचेर गडगडा सकट वादळ, विज आनी ४० किमी/तास वेगान रोपां
वाऱ्यानच्ची शक्यता आसा
Crop Specific Advisory:
Crop

Crop Specific Advisory

Crop

RICE

Crop Specific Advisory
● भातशेतींत जाय ते प्रमाणांन पाणी राखचे ● भातावयल्या गुंडी बग नियंत्रणाचे उपाय करपक ,
अंडी मास, अप्सरा आनी प्रौढांक एकत्रित करपाक येता (हातानी वा हाताची जाळी वापरुन)
आनी नष्ट कारात. भाता शेताजवळचे गवत काढू न टाकात. ● दुमडलेल्या पानांचे पोंत पयात, जे
लीफ फोल्डरच्या त्रासा खातीर आसू शकता. हे त्रास वा दुशीत जालेल्या पानांचे पोंत कापून
बाकिचे तण काडप अशे सुचीत करता. ● क्लोरपायरीफॉस २.५ मिली/लिटर वांगडा पर्णासंबंधीत
फवारणीची सुचीत करता

● ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर
GROUNDNUT उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क ) लावपाक शकता. ●
पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता

CASHEW

● मेरे न वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस आसपाची शक्यता आसा त्याखातिर तरुण
वनस्पतींक सिंचन चालू दवरपाक जाता ● रोपां वाऱ्यानच्ची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक
स्टकिं ग/आधार दीयात ● कडु लिंबावर आधारित कीटकनाशके वापरून चहाच्या डासांवर
नियंत्रणाचे उपाय करा ● काजू स्टेम आनी रूट बोरर (CSRB) विरुद्ध नियंत्रण उपाय करा.
प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, १५ मिमी छिन्नीच्या साहाय्याने छिद्रातून ग्रब्स काढू न टाका आनी
क्लोरोपायरीफॉस २० ईसी @ ५ मिली प्रति लिटर उदकान मिसळू न देठावर टाका (स्वॅबिंग)

Horticulture Specific Advisory:
Horticulture

Horticulture Specific Advisory

COWPEA/
LOBIA

● 5 ते 9 अप्रैल २०२२ मेरे न वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पावसाचो अंदाज त्याखातिर, शेतकाऱ्यानी
परिपक्व जाल्ल्या फळांची लुवणी करपाची आनी चवळीचे दाणे सुकयताना जतनाय घेवपाचो सल्लो
दिलो वता

CHILLI

● 5 ते 9 अप्रैल २०२२ मेरे न वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पावसाचो अंदाज त्याखातिर, शेतकाऱ्यानी
परिपक्व जाल्ल्या फळांची लुवणी करपाची आनी तांबड्यो मिरची सुकयताना जतनाय घेवपाचो
सल्लो दिलो वता ● धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर ,०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड दर लिटर
उदकांत मिसळू न फवारणीची शिफारस के ली वता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक
कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता ● अँथ्रॅकनोज नियंत्रणाखातिर कार्बेन्डाझिम किं वा
मॅन्कोझेब @ 2 ग्रॅम/लिटर उदकांत मिसळू न फवारणी करपाक जाता

MANGO

● मेरे न वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस आसपाची शक्यता आसा त्याखातिर तरुण वनस्पतींक
सिंचन चालू दवरपाक जाता ● रोपां वाऱ्यानच्ची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टकिं ग/आधार
दीयात ● सागली गळू न गेलेली फळा आनी वनस्पती मोडतोड गोळा करून बाग स्वच्छ दवरात ●
आंबा फळ झाडाचेर आसतनाच-तपकिरी कागदाच्या पिशव्यात झाकू न दवरात, कापणीच्या १५
दिस पयली संक्रमण आनी साठवण दरम्यान सामान्य फळांच्या सड्यावर नियंत्रण दवरपाखातिर ●
एन्थ्रॅकोनोझ जावपाची शक्यता आसा. त्याखातिर प्रति १ लिटर पाण्यात २ ग्रॅम कार्बेन्डाझिम फवारणी
करण्याची शिफारस करपाक आयला. कापणीच्या १५ दिसा पयली फवारणी करात ● आंब्या
भीतरली अंडी मारपाखातिर काढलेल्या फळांक १ तास ४८° C गरम पाण्याचो उपचार करात ●
“नुवान” रसायन बरोबर मिथायलं युजेनॉल (०.१% म्हणजे ०.३ मिली) पॅरा फे रोमोनाचे किमान १०
सापळे दरहेक्टर स्थापित करात

● मेरे न वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस आसपाची शक्यता आसा त्याखातिर तरुण वनस्पतींक
सिंचन चालू दवरपाक जाता ● रोपां वाऱ्यानच्ची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टकिं ग/आधार
दीयात ● रोपवाटिके त ज़र “वाळतीची” समस्या आसा जल्यार क्लोरपायरीफॉस (२ मिली लिटर
क्लोरपायरिफॉस १ लिटर पाण्यात मिसळू न) ज़मीन भिजयात (ड्रेंचिंग) करप गरजेचे • माइट्सच्या
नियंत्रणाखातिर, २% कडु निंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @०.००४ %
COCONUT फवारणी करू शकतात. • धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण
घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. • गंभीर स्थितीत, कडु लिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा
आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस के ल्ली ना • प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर
तळहाताच्या खोडार पिवले चिकट सापळे बसोवप • गेंड्याच्या बीटलच्या नियंत्रणाखातीर सगळ्यांत
वयरच्य पानांची धुरी 250 ग्रॅम + बारीक वाळू (250 ग्रॅम) प्रति तळहात पावडर कडु लिंबाच्या पेंडीने
भरली जाऊ शकते

Horticulture

Horticulture Specific Advisory

मेरे न वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस आसपाची शक्यता आसा त्याखातिर तरुण वनस्पतींक
ARECANUT सिंचन चालू दवरपाक जाता ● रोपां वाऱ्यानच्ची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टकिं ग/आधार
दीयात
Live Stock Specific Advisory:
Live
Stock

Live Stock Specific Advisory

• गडगडा सकट वादळ आनी विजयची शक्यता त्याखातिर, जनावरांग सुरक्षित जाग्यार दवरात • जनावरांक
COW जाय त्या प्रमाणान पिवपाक उदक दिवचे आणि थंड उदकान जनावरांग दिसतल्यान दोन ते तीन फावटी
न्हाणोवचें. • जनावरांक उदकान १ लिंबू, १०० ग्राम गॉड आणि ५० ग्राम मीठ घालून ते उदक पिवपाक दिवचें.
Poultry Specific Advisory:
Poultry
BIRD

Poultry Specific Advisory
• दमट हवामान अर्ल्या करणात योग्य प्रमाणात वायुवीजन ठदयात • जास्त गदी ( पक्षयाांची घनता) कमी
करा वा अथधक जागा प्रदान करा

