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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 2021-11-06 2021-11-07 2021-11-08 2021-11-09 2021-11-10
Rainfall(mm) 45.0 26.0 12.0 9.0 10.0
Tmax (°C) 32.0 32.0 32.0 33.0 33.0
Tmin (°C) 25.0 25.0 24.0 24.0 23.0
RH I (%) 92 91 92 90 88
RH II (%) 74 75 70 75 70
Wind Speed (kmph) 5.0 5.0 5.0 6.0 9.0
Wind Direction (Degree) 57 85 80 63 70
cloud cover (Octa) 8 8 7 6 6
 

Weather Summary/Alert:
 
• ०५ आिण ०६नो��बर २०२१ िज��ात खुप�ा जा�ांचेर हलको ते म�म पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप
श�ता आसा॰ • ७ नो��बर २०२१ िज��ातखूप जा�ांचेर हलको ते म�म पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप
श�ता आसा॰ • ८ आिण९ नो��बर २०२१ िज��ात काय जा�ांचेर हलको ते म�म पाऊस/गडगडाट जावपाची
खूप श�ता आसा॰ • फुड्� • फुड�ा ४-५ िदसांक कमाल आिण िकमान तापमानात कसलोच मोठो बदल ना॰ •
०५ आिण ०६ नो��बर २०२१ वेग�ा जा�ांचेरमुसळधार पाऊसपडपाची खूप श�ता आसा॰ Week १(०५
नो��बर ते ११ नो��बर ) ●पावसाचे �माण चडुच जा� उरपाची श�ता आसा॰ ●कमाल आिण िकमान तापमान
सामा� उरपाची श�ता आसा॰ Week २(१२ नो��बर ते १८ नो��बर) ● पावसाचे �माण चडुच जा� उरपाची
श�ता आसा॰ ● कमाल आिण िकमान तापमान सामा� उरपाची श�ता आसा॰
 

General Advisory:
 
िकनाया� चेर ४०-५० िकमी/तास पासून वेगान ६० िकमी/तास वेगान वा�याबरोबर वादळी हवामान उरपाची श�ता
आसा ॰ • म��मारांक सतक�  केले�ा काळात िकनािया�कडे आिण िकनाया�गचेर वचपाचो धाडस क� नाका आसो
स�ो ंिदला
 

SMS Advisory:
 
• ५,६ आिण ७ नो��बर २०२१ पय�त गडगडाटासकट िवजे�ा कडकडाटासह पाऊस पडटलो . �ाखातीर
शेतक�यांक सावधिगरी पाळपाची आिण िवजे�ा सतक� तेक लागून दािमनी ऍप वापरपाचो स�ो िदला

Crop Specific Advisory:
 

Crop Crop Specific Advisory
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Crop Crop Specific Advisory

RICE

• र�ी भाताची पेरणीक लागून नस�री बेडची तयारी करपाक येता • बरयापेकी कुसोन तयार के�े सारे
पयली नांगरणी के�ा उपरात वापरा • �ायरीिसिडया, ध�चा अशा �कार�ा िहर�ा खतांचो वापर
बंधारे / कंुपणात करपाक येता • बया�पेकी जमीन सपाट करप वा आढ़े तयार करप गरजेचे • ५ आिण
६नो��बर २०२१ वेग�ा जा�ांचेर हलको ते म�म पाऊसाचो अंदाज पळोन , शेतकया�◌ेनी कापणी
केलेले भात फ� सकाळ�ा वेळार सुकवपाच घालपाचो स�ो िदला॰ • कापणी केलेले भात सु�ा
आिण सुरि�त जा�ार दोवरात॰ • धा�ं बरे सुकोन जाले की नीवळ आिण सुरि�त जा�ार दोवरात। •
साठयले�ा धा�ात कीड आिण बुरशीज� जावपाचे टाळपाक लागून सावध रावून उपाय करात॰ •
कीड आिण उनीर हां�ापासून जाता ते नुकसान टाळपाक खातीर गावठी कीटकनाशक जशे कडुिनंब,
ितरफळ हांचो वापर क� शकता॰

CASHEW

• ५ आिण ६ नो��बर २०२१ वेग�ा जा�ांचेर हलको ते म�म पाऊसाचो अंदाज पळोन शेतक�यांक
सकाळ�ा वेळार आिण �� हवामानातच िनयं�णाचे उपाय करा असो स�ो िदला॰ • फळबाग
�� दोवरात,तण आिण भंगार काढून उडयात॰ • जिमनीतली वलसाण िटकवपाक लागून झाडां�ा
भोवती खणून गोल माती उबी क�न(बेसीन) तीतून मलिचंग करात॰ • 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 • रबी धाना�ा रोपवािटकेखातीर जमीन तयार करपाक सु� क� येता

MANGO

• ५ आिण ६ नो��बर २०२१ वेग�ा जा�ांचेर हलको ते म�म पाऊसाचो अंदाज पळोन
शेतक�यांक सकाळ�ा वेळार आिण �� हवामानातच िनयं�णाचे उपाय करा असो स�ो िदला॰
• फळबाग �� दोवरात,तण आिण भंगार काढून उडयात॰ • इिमडा�ोि�ड (0.3 िमली �ित
िलटर पा�ात) फवारणी के�ार आंबा हॉ�स� चेर िनयं�ण करपाक मदत जातली॰ • या वेळार
आं�ाचा बागेन िलफ वेबस�चो ह�ो जावपाची श�ता आसा॰ • तेकालागून पानांची जा� गद�
आस�ार कापून उडोन ,पानांचे जाळे काढून उडोवपाचे आिण जाळून न� के�ार या िकडीचेर
िनयं�ण करपाक येता॰ • गंभीर �करण आस�ार लॅ�डा सायहॅलो�ीन @ 1 िम/लीफवारणेची
िशफारस केली जाता॰

ARECANUT

• ५ आिण ६ नो��बर २०२१ वेग�ा जा�ांचेर हलको ते म�म पाऊसाचो अंदाज पळोन
शेतक�यांक सकाळ�ा वेळार आिण �� हवामानातच िनयं�णाचे उपाय करा असो स�ो िदला॰
• पाम बेिसनचे म��चंग केले जाव शकता॰ • बागेन पडलेली सुकलेली पाना म��चंग करपाक खातीर
वापरली जाव शकता॰ • 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॰

COCONUT

• ५ आिण ६ नो��बर २०२१ वेग�ा जा�ांचेर हलको ते म�म पाऊसाचो अंदाज पळोन
शेतक�यांक सकाळ�ा वेळार आिण �� हवामानातच िनयं�णाचे उपाय करा असो स�ो िदला॰
• पाम बेिसनचे म��चंग केले जाव शकता॰ • बागेन पडलेली सुकलेली पाना म��चंग करपाक खातीर
वापरली जाव शकता॰ • फुलांकडचे सुकलेले पान, सूकलेली फुलां आिण पडलेले नाल काढून
उडयात आिण न� करात॰ • कळी सड�ासाठी िनयं�ण उपाय �ा (1% बोड� िम�ण फवारणी
करा) • शेतक�याक माडाची माईट चेर ल� डोवरात आणी तेचेर कडुिलंबाचा केक वापर सुचवले
जाता - 5 िकलो/रोपो करपाक येता॰ • रायनोसॉरस बीटल�ा िनयं�णाकलागुन सग�ात वैर�ा
पानांची धूप 250 �ॅम + बारीक वाळू (250 �ॅम) �ित तळहात पावडर कडुिनंबा�ा प�डीन भरली
जाऊ शकता

Live Stock Specific Advisory:
 
Live
Stock Live Stock Specific Advisory
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Live
Stock Live Stock Specific Advisory

COW

नो��बर २०२1 म�े उ�र गोयात बेबीसीयोिसस जावपाचो धोका खूब चड आसा॰  �ा�ांत
की�ो(िटकां�ा) �भावाचेर िनयं�ण दवरपाक लागून अ ॅका�रसाईड्सचो िनयिमतपणात वापर �ा�ां�ा
शेडम�े आनी �ा�ा आवितभोवती वा �ा�ांवयर करप गरजेचे॰  ताप आनी कॉफी�ा रंगाचे लघवी
(मू�) िदसत जा�ार �ा�ांक पशुवै�कीय ��ालयात दखयात॰  दुध िदवपी जनावरांत पाय वा तोडंाचो
रोग (एफएमडी) जावपचो धोका ख़ूब आसा.  िनयिमत लसीकरण आिण सोिडयम काब�नेट (4%) िकंवा
10% वॉिशंग सोडान कीटकनाश क� शकता॰

Fishieries Specific Advisory:
 
Fishieries Fishieries Specific Advisory

CARP

• ऑय�र/िशंप�ाची शेती, रॅकचो वापर क�न केली जाव शकता आिण मदर ऑय�राक
नायलॉन�ा दो�यांन रॅकान लोमवउन जाऊ शकता (उदकाची खारटपणा २५ पीएसयु पे�ा जा�
असपाक जाय). • िबयाणे (2.5-3.5 सेमी) ऐकटी करपाचे ऑ�ोबर�ा शेवट�ा भागाकड�ान सु�
केले जाव शकता

Poultry Specific Advisory:
 
Poultry Poultry Specific Advisory

BIRD
• तापमान ३०° Cपे�ा जा� वाढ आसताना, खा� गेवपाचे �माण वाढ�ा दराने कमी जाता. �णून
िदवसा�ा थंड भागात �णजे सकाळचे बेगीन आनी सांचे उशीरात फीड िदयात • साठा घनता कमी करा
िकंवा �ित प�ास अिधक मज�ाची जागा �धान करा


