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NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-05-06 ( Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter 2022-05-07 2022-05-08 2022-05-09 2022-05-10 2022-05-11
Rainfall(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tmax (°C) 35.0 35.0 36.0 36.0 35.0
Tmin (°C) 27.0 27.0 27.0 27.0 26.0
RH I (%) 83 85 88 89 85
RH II (%) 45 42 41 40 50
Wind Speed (kmph) 10.5 11.2 12.2 14.0 13.8
Wind Direction (Degree) 292 295 292 292 294
cloud cover (Octa) 2 2 6 8 8
 

Weather Summary/Alert:
 
• 6 मे ते 10 मे मेरेन हवामान खर उरपाची श�ता आसा • कमाल आनी िकमान तापमान 35°C आनी 27°C �ा
आसपास आसपाची श�ता आसा आठवडो 1 (6 मे ते 12 मे) • िज�ांत पावसाचे �माण खूब कम आसपाची दाट
श�ता आसा • कमाल तापमान सामा� ते जा� आसपाची श�ता आसा • िकमान तापमान सामा� ते जा�
आसपाची श�ता आसा आठवडो 2 (13 मे ते 19 मे) • िज�ांत पावसाचे �माण खूब अिधक आसपाची दाट
श�ता आसा • कमाल तापमान सामा� ते कम आसपाची श�ता आसा • िकमान तापमान सामा� ते कम
आसपाची श�ता आसा॰ 2 आठव�ात पाऊस/ मेघगज�नेसह पाऊस पड�ाची श�ता आसा
 

General Advisory:
 
• 6 मे ते 10 मे मेरेन हवामान खर उरपाची श�ता आसा �ाखाितर िपकांचे िसंचन चालू ठेवता चालू दवरपाक
जाता
 

SMS Advisory:
 
• नवीन फळबागांचे जमीन तयार करपाची स�ो िदवप

Crop Specific Advisory:
 

Crop Crop Specific Advisory

RICE • 6 मे ते 10 मे २०२२, मेरेन मेरेन हवामान खर उरपाची श�ता �ाखाितर शेतका�यानी प�रप�
जा�ा रबी भात कापणी करपाची स�ो िदवप

GROUNDNUT • कापणी केलेला िभकणाचे एच डी पी ई बॅगम�े दवरप , आ��तारोधक कूडम�े



Crop Crop Specific Advisory

CASHEW

• 6 मे ते 10 मे २०२२, मेरेन हवामान खर उरपाची श�ता आसा �ाखाितर त�ण िपकांचे िसंचन
चालू ठेवता • कडुिलंबावर आधा�रत कीटकनाशके वाप�न टी मॉ�ीटो बग िनयं�णाचे उपाय
करा • काजू �ेम आनी �ट बोरर (CSRB) िव�� िनयं�ण उपाय करा. �ादुभा�व िदसून
आ�ास, १५ िममी िछ�ी�ा साहा�ाने िछ�ातून �� काढून टाका आनी �ोरोपायरीफॉस २०
ईसी @ ५ िमली �ित िलटर उदकान िमसळून देठावर टाका (�ॅिबंग) • नवीन फळबागांचे जमीन
तयार करपाची स�ो िदवप • सामा�साठी 7 x 7 मीटर आिण उ� घनते�ा वन�त वेव�थाची
5 x 5 अंतर ठेव�ाची िदवप . • लागवडीपूव� िकमान दहा िदवस आधी ख�े तयार ठेवावेत

Horticulture Specific Advisory:
 
Horticulture Horticulture Specific Advisory

MANGO

• 6 मे ते 12 मे २०२२, मेरेन हवामान खर उरपाची श�ता आसा �ाखाितर त�ण िपकांचे िसंचन
चालू ठेवता • सागली गळून गेलेली फळा आनी वन�ती मोडतोड गोळा क�न बाग �� दवरात
• “नुवान” रसायन बरोबर िमथायलंयुजेनॉल (०.१% �णजे ०.३ िमली) पॅरा फेरोमोनाचे िकमान १०
सापळे दरहे�र �थािपत करात • आं�ा भीतरली अंडी मारपाखाितर आनी फळां�ा स�ावर
िनयं�ण खाितर काढले�ा फळांक १ तास ४८° C गरम पा�ाचो उपचार करात • त�ण
वन�तीकंती ंची ए��ॅकोनोझ जावपाची श�ता �ाखाितर �ित १ िलटर पा�ात २ �ॅम
काब��ािझम फवारणी कर�ाची िशफारस करपाक आयला • नवीन फळबागांचे जमीन तयार
करपाची स�ो िदवप • गोवा आिण कोकण �देशासाची उ� घनते�ा वन�त वेव�थाची,
लॅट�रिटक मातीम�े 5 x 5 मीटर अंतर ठेव�ाची स�ो िदवप • सूय��काशानंतर, ख�े वरची माती,
1 िकलो रॉक फॉ�ेट, 1 िकलो िनंबोळी प�ड, 10-20 िकलो शेणखत िकंवा कंपो�ने भरले जातात.
• ख�े काठोकाठ भरावे लागतात आिण लागवडीपूव� िकमान दहा िदवस आधी तयार ठेवावेत

COCONUT

• 6 मे ते 10 मे २०२२, मेरेन हवामान खर उरपाची श�ता आसा �ाखाितर त�ण िपकांचे िसंचन
चालू ठेवता • रोपवािटकेत ज़र “वाळतीची” सम�ा आसा ज�ार �ोरपायरीफॉस (२ िमली िलटर
�ोरपाय�रफॉस १ िलटर पा�ात िमसळून) ज़मीन िभजयात (ड� ��िचंग) करप गरजेचे • माइट्स�ा
िनयं�णाखाितर, २% कडुिनंब-लसूण इम�शन नालयर अझािडरा��न १०००० पीपीएम @०.००४ %
फवारणी क� शकतात • ध�ा माशांचेर िनयं�ण दवरपाखातीर, पानांचेर १% �ाच�चे �ावण घालून
काजळीचे साचे भायर पडतात • गंभीर ��थतीत, कडुिलंबा�ा तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी
खंय�ाय कीटकनाशकाची िशफारस के�ी ना • �ौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाता�ा
खोडार िपवले िचकट सापळे बसोवप • ग��ा�ा बीटल�ा िनयं�णाखातीर सग�ांत वयर�
पानांची धुरी • 250 �ॅम + बारीक वाळू (250 �ॅम) �ित तळहात पावडर कडुिलंबा�ा प�डीने भरली
जाऊ शकते • नवीन फळबागांचे जमीन तयार करता येते • लॅटराइट मातीत ख�ाचा आकार १.२
मीटर x १.२ मीटर x १.२ मीटर असू शकतो. • ख�ा�ा तळाशी नारळा�ा भुसाचे दोन थर
पसरवता येतात • िशफारस केलेले अंतर 7.5 मीटर x 7.5 मीटर आसा

ARECANUT
• 6 मे ते 10 मे मेरेन हवामान खर उरपाची श�ता आसा �ाखाितर िपकांचे िसंचन चालू ठेवता
चालू दवरपाक जाता • नवीन फळबागांचे जमीन तयार करता येते • लागवडीपूव� एक आठवडा
आधी ख�ा अधा� वर�ा मातीने आिण 5-10 िकलो शेणखत (शेणखत) ने भरलेला असावा

Live Stock Specific Advisory:
 
Live
Stock Live Stock Specific Advisory

COW

FMD आनी HS रोगांचेर मा�ूनपूव� लसीकरण स�ो आसा • जनावरांक जाय �ा �माणान िपवपाक •
उदक िदवचे आनी थंड उदकान जनावरांग िदसत�ान दोन ते तीन फावटी �ाणोवच�. • जनावरांक उदकान
१ िलंबू, १०० �ाम गॉड आनी ५० �ाम मीठ घालून ते उदक िपवपाक िदवच� • िहर�ा चारीच� �माण वाढोवचे
आिण खावपाक घालताना लांब चार बारीक क�न घालची

Poultry Specific Advisory:
 
Poultry Poultry Specific Advisory



Poultry Poultry Specific Advisory

BIRD

तापमानात ३००C �ा अथधक वाढत जाताच, आहार घट कमी जाता �णून दीवसा�ा थंड भागात
�णजे का�ळी-का�ळी स�ाकाळी उशीरा फीड दीवपाक येता • पीवपाक थंड (शीत) उदका बरोबर
मम�ण क�न इले�� ो लाइट� ् आनी िवटािमन A, E, C इले�� ो लाइट मश�क राखपाखाततर ठदयात •
‘गरम हवामानात” जा� चरबी / तेल आहार अथवा िसंथेिटक अ�ाव�क अमीनो एमड� जा� �माणात
ठदवप गरजेचे • दमट हवामान अ�ा� करणात यो� �माणात वायुवीजन ठदयात • जा� गदी ( प�याची
घनता) कमी करा वा अथधक जागा �दान करा • कचरा जाडी ( litter) कमीत कमी २-३ से.मी पयांत
कमी करात • सोर उषणता वाढपाक जायना �णून प�ढा / गवत / पाढया प�ट� ्ववारे पुरेसे शडे इ�्सुलेटेड
करात • को���ाक धरपाचे आनी तीचंी ती ंवाहतूक करपाची कामा दीवसा�ा थंड भागात करात
कोबंको ं�ांक ल◌र्ी करण वेळाप�कानु◌र्ा र ठदयात • उटमाचो �ार् टाळपाखाततर का�ळी
लवकरल◌र्ी करण करा • सं�मणची जोखीम जा� आ�ा� कारणात वॉटर सैनटायझच�सचा वापर करा


