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

Agromet Advisory Bulletin
Date : 12-07-2022
NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-07-12 ( 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)

2022-07-13
70.0
28.2
21.9
90
84
20.7
257
8

2022-07-14
89.0
28.5
22.2
87
84
27.2
248
8

2022-07-15
102.0
28.6
22.1
86
82
27.8
248
8

2022-07-16
90.0
28.1
22.3
89
81
22.3
248
8

2022-07-17
64.0
29.3
22.4
89
83
19.5
283
8

Weather Summary/Alert:
• 12 ते 16 जुलय 2022 मेरे न चडशा सुवातींनी मध्यम ते मुसळधार पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा • 12 ते 16
जुलय 2022 मेरे न 50 किमी./तास मेरे न वारें व्हांवपी खर पावसाची खूब शक्यताय आसा • 12 जुलय 2022 दिसा
कांय सुवातींनी मुसळधार पावस पडप आनी एकसुरे सुवातेर खूब मुसळधार पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा •
13 जुलय 2022 दिसा कांय सुवातींनी मुसळधार ते खूब मुसळधार पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा • कांय
सुवातींनी मुसळधार ते खूब मुसळधार पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा आनी एकसुरे सुवातेर अत्यंत मुसळधार
पावस पडपाची शक्यताय 14 जुलय 2022 दिसा • 15 & 16 जुलय 2022 दिसा कांय सुवातींनी मुसळधार पावस
पडपाची खूब शक्यताय आसा • कमाल आनी किमान तापमान 28°C & 23°C आसपाची शक्यता आसा सप्तक 1
(8 जुलय – 14 जुलय ) • पावस जास्त आसपाची खूब शक्यताय आसता • कमाल तापमान सामान्य आसपाची
शक्यताय आसता • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यताय आसता सप्तक 2 ( 15 जुलय – 21 जुलय ) •
पावस सामान्य आसपाची खूब शक्यताय आसता • कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यताय आसता • किमान
तापमान सामान्य आसपाची शक्यताय आसता

General Advisory:
येवपी 3-4 दिसांत अस्तंत दर्यादेगेर सक्रिय पावसाची परिस्थिती तिगून उरपाची आसा. जलाशय आनी न्हंयच्या
उदकाची पातळी वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान, हुंवार आनी भूस्खलन असुरक्षित आशिल्ल्या वाठारांनी उपकार
करून जतनाय घेवंक शकता

SMS Advisory:
45 -55 किमी.तास मेरे न वाऱ्याची गती 65 किमी.तास मेरे न पावपी धुमशेणाचें हवामान. दक्षिण महाराष्ट्र -गोंय
दर्यादेगेर आनी दर्यादेगेर 12 ते 16 जुलय 2022 मेरे न नुस्तेमारांक साहस करचो न्हय असो सल्लो दिला

Crop Specific Advisory:
Crop
RICE

Crop Specific Advisory
• शेतांतल्यान चड उदक काडपाची वेवस्था करची • 13 आनी 14 जुलय 2022 दिसा पावसाची तीव्रता
वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान शेतकारांनी खरीफ भाताची लागवड फु डें धुकलपाची सल्ला दिल्या •
पावसाच्या अदमासाचेर आदारून फु डली प्रत्यारोपण हातांत घेवंक मेळटा

• शेतांतल्यान चड उदक काडू न उडोवचें आनी उदक कापप टाळचें • तरणाट्या वनस्पत आनी
CASHEW रोंप्यांक यांत्रिक आदार दिवप, जाका लागून ताचें लुकसाण उणें जाता • रसायनांचो फवारो मारप आनी
सारें घालप टाळचें
Horticulture Specific Advisory:
Horticulture
Horticulture Specific Advisory
BOTTLE
• भाजीपाल्याच्या शेतांतल्यान चड उदक काडू न उडोवप • काकडी भाजयेक स्टेकिं ग दिवप
GOURD
MANGO

• शेतांतल्यान चड उदक काडू न उडोवचें आनी उदक कापप टाळचें • तरणाट्या वनस्पत आनी
रोंप्यांक यांत्रिक आदार दिवप, जाका लागून ताचें लुकसाण उणें जाता • रसायनांचो फवारो मारप
आनी सारें घालप टाळचें

• शेतांतल्यान चड उदक काडू न उडोवचें आनी उदक कापप टाळचें • तरणाट्या वनस्पत आनी
COCONUT रोंप्यांक यांत्रिक आदार दिवप, जाका लागून ताचें लुकसाण उणें जाता • रसायनांचो फवारो मारप
आनी सारें घालप टाळचें
• शेतांतल्यान चड उदक काडू न उडोवचें आनी उदक कापप टाळचें • तरणाट्या वनस्पत आनी
ARECANUT रोंप्यांक यांत्रिक आदार दिवप, जाका लागून ताचें लुकसाण उणें जाता • रसायनांचो फवारो मारप
आनी सारें घालप टाळचें
Live Stock Specific Advisory:
Live
Stock

Live Stock Specific Advisory

चड पावस आनी चड आर्द्रताय हाका लागून गोरवांक स्तनदाह जावपाची शक्यताय आसता, देखून दुदाचे
शेड निवळ आनी सुको दवरतात • स्तनाचो दाह जावचो न्हय म्हूण दुदा उपरांत स्तन बुडवपाचो कप
वापरचो • शेतकारांनी आपल्या जनावरांक बाह्यपराजीवी काडपा खातीर वारं वार फवारो मारचो पडटलो &
COW
तांच्या शेडा लागसार आशिल्लीं सगळीं झाडां कापचीं पडटात • मोल्डाची लागण जावची न्हय म्हूण खाद्य
पदार्थ सुक्या सुवातेर सांठोवन दवरल्यात हाची खात्री करात • जोर, थरथरप, तपकिरी रं गाचें मूत, ऑफ
फीड आदी दिसल्यार बेगोबेग पशुवैजकी दोतोराचो सल्लो घेवचो
Fishieries Specific Advisory:
Fishieries

CARP

Fishieries Specific Advisory
• जास्त उदक काढू न तलावातील उदकाच्या पातळी २-२.५ मीटर राखपाक गरजेचे • कार्प नुस्त्याच्या
बोटांचो स्टॉक (80-100 मिमी.) @5000-7000 no/ha बियाण उपलब्धतायेचेर आदारीत पाळो दिवंक
शकता • मूंगफळाच्या तेलाच्या के काक खावड दिवप: स्टॉकाच्या वट्ट जैवद्रव्याच्या 5-6% (स्टॉकाचे वट्ट
वजन) गंवाच्या कोंब्याच्या (1:1) प्रमाणाचें पालन करूं येता • रानटी उदकांतल्या प्राण्यांचो (मगर,
ओटर) कसलोय प्रस्न आसल्यार गुंडां भोंवतणी निव्वळ कु शी दिवंक शकतात

Poultry Specific Advisory:
Poultry

Poultry Specific Advisory

Poultry

BIRD

Poultry Specific Advisory
• आहारांतले घटक ओले जावचे न्हय, आनी खावपाचें प्रमाण चड आसूंक फावना • घरांतलें संयुग आहार
जमनीवयल्यान प्लॅटफॉर्माचेर दवरचें, जाका लागून आहारांत परतून ओलसाण येवची न्हय • बुरशींचें
दू षित जावचें न्हय म्हूण फीडरांची नेमान तपासणी करप • ह्या पावसाच्या हंगामांत तुमच्या सुकण्यांक
वेळोवेळ उश्ण उदक दिवचें, जाका लागून सेवनाक प्रोत्साहन मेळटा आनी प्रक्रियेंत राखून दवरिल्ली
उर्जा वापरनासतना तांकां उबें रावपाक मदत जातली • फाटल्या आंगणांतल्या स्कॅ व्हेंजिंग सुकण्यांक
पूरक आहार दिवचें

