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Regional Advisory

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

Agromet Advisory Bulletin
Date : 05-11-2021
NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2021-11-05 ( 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)

2021-11-06
45.0
32.0
25.0
92
74
5.0
57
8

2021-11-07
26.0
32.0
25.0
91
75
5.0
85
8

2021-11-08
12.0
32.0
24.0
92
70
5.0
80
7

2021-11-09
9.0
33.0
24.0
90
75
6.0
63
6

2021-11-10
10.0
33.0
23.0
88
70
9.0
70
6

Weather Summary/Alert:
• ०५ आणि ०६नोव्हेंबर २०२१ जिल्ह्यात खुपश्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप
शक्यता आसा॰ • ७ नोव्हेंबर २०२१ जिल्ह्यातखूप जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप
शक्यता आसा॰ • ८ आणि९ नोव्हेंबर २०२१ जिल्ह्यात काय जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची
खूप शक्यता आसा॰ • फु ड्च्य • फु डल्या ४-५ दिसांक कमाल आणि किमान तापमानात कसलोच मोठो बदल ना॰ •
०५ आणि ०६ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेरमुसळधार पाऊसपडपाची खूप शक्यता आसा॰ Week १(०५
नोव्हेंबर ते ११ नोव्हेंबर ) ●पावसाचे प्रमाण चडु च जास्त उरपाची शक्यता आसा॰ ●कमाल आणि किमान तापमान
सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ Week २(१२ नोव्हेंबर ते १८ नोव्हेंबर) ● पावसाचे प्रमाण चडु च जास्त उरपाची
शक्यता आसा॰ ● कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰

General Advisory:
किनार्या चेर ४०-५० किमी/तास पासून वेगान ६० किमी/तास वेगान वाऱ्याबरोबर वादळी हवामान उरपाची शक्यता
आसा ॰ • मच्छिमारांक सतर्क के लेल्या काळात किनार्यािकडे आणि किनार्यागचेर वचपाचो धाडस करू नाका आसो
सल्लों दिला

SMS Advisory:
• ५,६ आणि ७ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत गडगडाटासकट विजेच्या कडकडाटासह पाऊस पडटलो . त्याखातीर
शेतकऱ्यांक सावधगिरी पाळपाची आणि विजेच्या सतर्क तेक लागून दामिनी ऍप वापरपाचो सल्लो दिला
Crop Specific Advisory:
Crop

Crop Specific Advisory
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Crop

RICE

Crop Specific Advisory
• रब्बी भाताची पेरणीक लागून नर्सरी बेडची तयारी करपाक येता • बरयापेकी कु सोन तयार के ल्ले सारे
पयली नांगरणी के ल्या उपरात वापरा • ग्लायरीसिडिया, धैंचा अशा प्रकारच्या हिरव्या खतांचो वापर
बंधारे / कुं पणात करपाक येता • बर्यापेकी जमीन सपाट करप वा आढ़े तयार करप गरजेचे • ५ आणि
६नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊसाचो अंदाज पळोन , शेतकर्यांे नी कापणी
के लेले भात फक्त सकाळच्या वेळार सुकवपाच घालपाचो सल्लो दिला॰ • कापणी के लेले भात सुक्या
आणि सुरक्षित जाग्यार दोवरात॰ • धान्यं बरे सुकोन जाले की नीवळ आणि सुरक्षित जाग्यार दोवरात। •
साठयलेल्या धान्यात कीड आणि बुरशीजन्य जावपाचे टाळपाक लागून सावध रावून उपाय करात॰ •
कीड आणि उनीर हांच्यापासून जाता ते नुकसान टाळपाक खातीर गावठी कीटकनाशक जशे कडु निंब,
तिरफळ हांचो वापर करू शकता॰

• ५ आणि ६ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊसाचो अंदाज पळोन शेतकऱ्यांक
सकाळच्या वेळार आणि स्वच्छ हवामानातच नियंत्रणाचे उपाय करा असो सल्लो दिला॰ • फळबाग
स्वच्छ दोवरात,तण आणि भंगार काढू न उडयात॰ • जमिनीतली वलसाण टिकवपाक लागून झाडांच्या
CASHEW
भोवती खणून गोल माती उबी करून(बेसीन) तीतून मलचिंग करात॰ • 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/
• रबी धानाच्या रोपवाटिके खातीर जमीन तयार करपाक सुरू करु येता
LOBIA

MANGO

• ५ आणि ६ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊसाचो अंदाज पळोन
शेतकऱ्यांक सकाळच्या वेळार आणि स्वच्छ हवामानातच नियंत्रणाचे उपाय करा असो सल्लो दिला॰
• फळबाग स्वच्छ दोवरात,तण आणि भंगार काढू न उडयात॰ • इमिडाक्लोप्रिड (0.3 मिली प्रति
लिटर पाण्यात) फवारणी के ल्यार आंबा हॉप्पर्स चेर नियंत्रण करपाक मदत जातली॰ • या वेळार
आंब्याचा बागेन लिफ वेबर्सचो हल्लो जावपाची शक्यता आसा॰ • तेकालागून पानांची जास्त गर्दी
आसल्यार कापून उडोन ,पानांचे जाळे काढू न उडोवपाचे आणि जाळू न नष्ट के ल्यार या किडीचेर
नियंत्रण करपाक येता॰ • गंभीर प्रकरण आसल्यार लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन @ 1 मि/लीफवारणेची
शिफारस के ली जाता॰

• ५ आणि ६ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊसाचो अंदाज पळोन
शेतकऱ्यांक सकाळच्या वेळार आणि स्वच्छ हवामानातच नियंत्रणाचे उपाय करा असो सल्लो दिला॰
• पाम बेसिनचे मल्चिंग के ले जाव शकता॰ • बागेन पडलेली सुकलेली पाना मल्चिंग करपाक खातीर
ARECANUT
वापरली जाव शकता॰ • सुपारितफ्रू टरॉट (कोलेरोगा) ताब्यातदवरपाकबोर्डोमिश्राण१% लायात •
रूट ग्रब्स हल्ल्याचे नियंत्रण करपाक लागून सुपारीच्या बेसिना भोवती १०-१५ सेंटीमीटर खोल माती
खाणप॰
• ५ आणि ६ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊसाचो अंदाज पळोन
शेतकऱ्यांक सकाळच्या वेळार आणि स्वच्छ हवामानातच नियंत्रणाचे उपाय करा असो सल्लो दिला॰
• पाम बेसिनचे मल्चिंग के ले जाव शकता॰ • बागेन पडलेली सुकलेली पाना मल्चिंग करपाक खातीर
वापरली जाव शकता॰ • फु लांकडचे सुकलेले पान, सूकलेली फु लां आणि पडलेले नाल काढू न
COCONUT उडयात आणि नष्ट करात॰ • कळी सडण्यासाठी नियंत्रण उपाय घ्या (1% बोर्डो मिश्रण फवारणी
करा) • शेतकऱ्याक माडाची माईट चेर लक्ष डोवरात आणी तेचेर कडु लिंबाचा के क वापर सुचवले
जाता - 5 किलो/रोपो करपाक येता॰ • रायनोसॉरस बीटलच्या नियंत्रणाकलागुन सगळ्यात वैरच्या
पानांची धूप 250 ग्रॅम + बारीक वाळू (250 ग्रॅम) प्रति तळहात पावडर कडु निंबाच्या पेंडीन भरली
जाऊ शकता
Live Stock Specific Advisory:
Live
Stock

Live Stock Specific Advisory
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Live
Stock

Live Stock Specific Advisory

नोव्हेंबर २०२1 मध्ये उत्तर गोयात बेबीसीयोसिस जावपाचो धोका खूब चड आसा॰  प्राण्यांत
कीट्यो(टिकांच्या) प्रभावाचेर नियंत्रण दवरपाक लागून अॅकारिसाईड्सचो नियमितपणात वापर प्राण्यांच्या
शेडमध्ये आनी त्याच्या आवतिभोवती वा प्राण्यांवयर करप गरजेचे॰  ताप आनी कॉफीच्या रं गाचे लघवी
COW
(मूत्र) दिसत जाल्यार प्राण्यांक पशुवैद्यकीय रुग्णालयात दखयात॰  दुध दिवपी जनावरांत पाय वा तोंडाचो
रोग (एफएमडी) जावपचो धोका ख़ूब आसा.  नियमित लसीकरण आणि सोडियम कार्बोनेट (4%) किं वा
10% वॉशिंग सोडान कीटकनाश करू शकता॰
Fishieries Specific Advisory:
Fishieries
CARP

Fishieries Specific Advisory
• ऑयस्टर/शिंपल्याची शेती, रॅ कचो वापर करून के ली जाव शकता आणि मदर ऑयस्टराक
नायलॉनच्या दोऱ्यांन रॅ कान लोमवउन जाऊ शकता (उदकाची खारटपणा २५ पीएसयु पेक्षा जास्त
असपाक जाय). • बियाणे (2.5-3.5 सेमी) ऐकटी करपाचे ऑक्टोबरच्या शेवटच्या भागाकडल्यान सुरू
के ले जाव शकता

Poultry Specific Advisory:
Poultry
BIRD

Poultry Specific Advisory
• तापमान ३०° Cपेक्षा जास्त वाढ आसताना, खाद्य गेवपाचे प्रमाण वाढत्या दराने कमी जाता. म्हणून
दिवसाच्या थंड भागात म्हणजे सकाळचे बेगीन आनी सांचे उशीरात फीड दियात • साठा घनता कमी करा
किं वा प्रति पक्ष्यास अधिक मजल्याची जागा प्रधान करा
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