
हवामान आधारित अग्रोमेट अडव्हायझिी बुलेटटन 

ग्रामीण कृषी मौसमसेवा 
)उत्ति गोय जिल्ह्या खातीि( 

आयसीएआि-मध्यतटीय कृषी संशोधन संस्था 
इला, िुनेगोय  – ४०३४०२, गोय 

            ईमेल:northgoa.damu@gmail.com 

वसस: 3, क्रम- 227, २०२१/शुक्रवार    वेळ  : .3.3 P.M   तािीक:08  ओक्टोबर , २०२१ 
फाट्लल्हया आठवड्याचो हवामान सािांश          

( 03.10.2021 to 07.10.2021 ) 

हवामानाचे ननकश हवामान अदंाि 

( 09.10.2021 to 13.10.2021 ) 
03 04 05 06 07 Date 09 10 11 12 13 

7.0 2.0 0.0 36.4 124.6 Rainfall (mm) 17 12 17 45 55 

31.4 31.8 33.0 30.2 30.2 Max. Temp. (°C) 31 31 32 30 30 

23.4 23.6 24.6 23.2 23.5 Min. Temp. (°C) 25 24 24 24 24 

     Cloud cover (Octa) 7 7 6 6 7 

95 92 95 98 96 Max. RH (%) 93 95 93 94 94 

72 73 69 79 79 Min. RH (%) 70 71 74 70 73 

4.2 4.5 2.6 4.9 4.0 
Wind 
Speed(km/h) 

5 6 6 6 6 

     Wind direction (°) 120 116 112 109 90 

गेल्हया आठवड्यात िनेु गोय स्टेशनाचेि पाऊस )मममी( पाऊस )मममी(०१/०१/२०२१ त ेआज़ पयतं 

170.0  mm 3704.7 mm 

हवामानाचो सािांश/ 
चेतावनी 

 8 आणि 9 ओक्टोबर २०२१ जिल्ह्यात खूपशा िागयाांचेर हलको त ेमध्यम पाऊस/गडगडाट  
िावपाची खूप शक्यता आसा 

 10, 11 आणि 12 ओक्टोबर २०२१ जिल्ह्यात सगळ्य िागयाांचेर हलको त ेमध्यम 
पाऊस/गडगडाट  िावपाची खूप शक्यता आसा॰ 

 09 आणि 10 ऑक्टोबर २०२१  हवामानाची कसलीच चेतावनी ना 
 11 आणि 12 ओक्टोबर २०२१ वेगळ्या िागयाांचेर मसुळधार पाऊस िावपाची शक्यता 

आसा 

ववस्तारितपावसाचाअदंा
ि 

Week १(8 ओक्टोबर त े14 ओक्टोबर) 
● पावसाचे प्रमाण  खूब  अधधक प्रमािान  उरपाची शक्यता  आसा॰ 

● कमाल आणि ककमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ 
Week २ (15 ओक्टोबर त े21 ओक्टोबर) 
●  अधधक प्रमािान पावस िावपाची शक्यता आसा॰ 
●  कमाल आणि ककमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ 

 

सामान्य सल्हला 

 फळबागा, नारळ आणि अरेकनट बाग  नीटाल  दावरात,  ति  वा  सकुकलले  काढून  
स्वच्छ  बाग  दावरात 

 सकाळच े आणि स्वच्छ हवामान दरम्यान कीटक आणि रोगाांवर ननयांत्रि करा 

एसमएस 

 08 त े 12 ऑक्टोबर 2021 पयतं वीज आणि गडगडाटासह पाऊस होण्याची शक्यता 
आसा 

 वविेच्या सतकक तके दाममनी ऍपचो पायलीच वापर करून िीवनाच ेआणि मालमत्तचे े 
नकुसान टाळा 



पपक 
टप्पा / कीड / 

िोग 
सल्हलो 

वायगण भात 

“खिीप िाइस” 

धान्य भि  10 ऑक्टोबर नांतर पावसाचा वेग वाढण्याचा अांदाज आहे. त्यामळेु 

धानाची कापिी शक्य नततक्या 2 ददवसात पिूण करा 

 कापिी केलेले  भात सरुक्षित आणि सकु्या िागयार  दोवरात 
 

आंबा 

 
 
 
 

  होपसस 

 पोरन्या आांब्याच्या बागेन, ‘सेंटर ओपेननांग ऑपरेशन’ केले िाव  
शकता  िेका लागून सूयाकचो प्रकाश प्रमाि वाढतलों फुलाांची सांख्या 
वाडताली आणि कीटकाांचो  प्रादभुाकव कमी करू शकता॰  

 तापमान आणि आर्द्कता वाढल्हया कारिाक आांब्याच्या तरण्यों 
कोमऱयाांचरे  हॉपरचो  प्रादभुाकव िावां शक्यता ,तेकालागून  
इममडाक्लोवप्रड 0.2 ममली/मलटर उदकात  दोन फावटी  फवारिी 
करा॰  

 पयली फवारिी आांब्याक चावरा योवचा वेळार, दसुरी फवारिी 
पयल्हया फवारिीच्या दोन आठवडयाांनी करात॰ 

काि ु

  कािू िाडात (ऑक्टोबर दरम्यान) नवीन पाना योवपाक लागली 
तेन्ना “टी मोसककटो बग” ची सांख्यात वाड़ िाता म्हिूनच “टी 
मोसककटो बग” हयाांच्या घटने खानतर कािूच्या बागाकड े लि 
ददवपाचो सल्हलो शतेकऱयाक ददवपाक येता  

 मममी निन्नीच्या सहाय्याने निर्द्ाांमधनू ग्रब्स काढा आनी 
क्लोरोपायरीफोस २०मम.ली प्रनत मलटर उदकात ममश्रि करून 
िाड़ाच्या स्टेमाचरे लायात (swabbing) आनीतेचर्द्ावि (2 मलटर) 
प्रनत झाडाच्या मूळाक ददयात (Drenching) कडुननांब तेल ममली1 
मलटर उदकात ककां वा कडुमलांबाचा केक ५०० गॅ्रम ते ०१ककलो / 
झाडाक लायात 

सपुारर 

फू्रट रॉट 

(कोलेरोगा) 

 5 वसाकचा झाडाांक ककां वा त्यापेिा िास्त वसाक आसलेल्हया झाडाांक 
खताांचो  दसुरा डोस  ददव  शकता॰ युररया 210 गॅ्रम, एसएसपी 
- 1100 गॅ्रम आणि म्युरेट ऑफ पोटॅश 200 गॅ्रम प्रनत झाड 
लायात॰ 

 सुपाररत फू्रट रॉट (कोलेरोगा) ताब्यात दवरपाक बोडो ममश्राि १% 
लायात  

नािळ 

बड़ िोट  5 वसाकचा झाडाांक ककां वा त्यापेिा िास्त वसाक आसलेल्हया झाडाांक 
खताांचो  दसुरा डोस  ददव  शकता . युररया 610 गॅ्रम, एसएसपी 



- 2475 गॅ्रम आणि म्युरेट ऑफ पोटॅश 1200 गॅ्रम प्रनत झाड 
लायात॰  

 कळी सडण्यासाठी ननयांत्रि उपाय घ्या (1% बोडो ममश्रि फवारिी 
करा) 

 शतेकऱयाक  माडाची माईट चरे लि डोवरात आिी तेचरे 
कडुमलांबाचा केक      वापर सुचवले िाता  - 5 ककलो/रोपो  
करपाक येता॰ 

पशधुन  

 

बेबीसीयोमसस 
 

एफएमडी 
 

 ऑक्टोबर  २०२1 मध्ये उत्तर गोयात बेबीसीयोमसस िावपाचो 
धोका खबू चड आसा 

 प्राण्याांत कीट्यो(दटकाांच्या) प्रभावाचरे ननयांत्रि दवरपाक लागून 
अ ॅकाररसाईडसचो ननयममत पिात वापर प्राण्याांच्या शडेमध्ये आनी 
त्याच्या आवनतभोवती वा प्राण्याांवयर करप गरिेच े

 ताप आनी कॉफीच्या रांगाच ेलघवी (मूत्र) ददसत िाल्हयार प्राण्याांक 
पशुवैद्यकीय रुगिालयात दखयात 

 दधु ददवपी िनावराांत पाय वा तोंडाचो रोग (एफएमडी) िावपचो 
धोका ख़बू आसा. 

 पयले लसीकरि ४ मदहन्याच्या वपरायेचरे  करात त्याच्या उपरात 
६ मदहन्याांतून एकदा लसीकरिाचे अनुसरि करात (फेब्रुवारी त े
माचक आनी  ऑगस्ट त ेसप्टेंबर या मदी) 

मासेमािी 

  तळ्यान िास्तीचे असलेले उदक सोडून ददउन २-२.५ मी. उदक राखचे 
 नाका आसलेले नुस्ते/कुल्हल्हयो काडून उडयात 
  नुस्त्याची ल्हहान वपला (fish seed) ८०-१००mm वाढीची  (कटला, 

रोहू, कॉमन कापक हेतून अशें करपा िाता) प्रनत हेक्टर ५००० 
आसची.  

 खाि ददतना तीतून शेंगदाण्याची पेंड आणि भुसो हेंच ेप्रमाि १:१ 
अशें दवरप िेंच ेएकत्रत्रत विन तळ्यातल्हया नुस्त्याच्या विनाच्या 
८-१०% िातले हेधच काळिी घेवप 
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