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वेळ

फाट्लल्हया आठवड्याचो हवामान सािांश

तािीक:१२ ऑक्टोबि, २०२१

.3.3 :P.M

हवामानाचे ननकश

(०७.१०.२०२१ ते ११.१०.२०२१)

हवामान अंदाि

(१३.१०.२०२१ ते १७.१०.२०२१)
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गेल्हया आठवड्यात िन
ु े गोय स्टे शनाचेि पाऊस )मममी(

पाऊस )मममी(०१/०१/२०२१ ते आज़ पयंत

141.0 mm


3723.7 mm

१२ ऑक्टोबर २०२१ जिल्ह्यात खूपशा िागयाांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट
िावपाची खूप शक्यता आसा॰


हवामानाचो सािांश/
चेतावनी

१३ आणि १४ ऑक्टोबर २०२१ जिल्ह्यात काय िागयाांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट
िावपाची खप
ू शक्यता आसा॰



१५ आणि १६ ऑक्टोबर २०२१ जिल्ह्यात वेगळ्या िागयाांचेर हलको ते मध्यम
पाऊस/गडगडाट िावपाची शक्यता आसा॰



१२ ऑक्टोबर २०२१ वेगळ्या िागयाांचेर वविेच्या कडकडाटासकट वादळ िावपाची शक्यता
आसा॰



०९ आणि १० ऑक्टोबर २०२१ हवामानाची कसलीच चेतावनी ना॰

Week १(8 ऑक्टोबर ते 14 ऑक्टोबर)

● पावसाचे प्रमाण
ववस्तारित
अंदाि

खूब अधिक प्रमािान

उरपाची शक्यता आसा॰

पावसाचा ● कमाल आणि ककमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰
Week २ (15 ऑक्टोबर ते 21 ऑक्टोबर)

● अधिक प्रमािान पावस िावपाची शक्यता आसा॰

● कमाल आणि ककमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰
सामान्य सल्हला
एसमएस



फळबाग, नारळ आणि सप
ु ाररची बाग ननवळ दावरात, सुकलेले ति आणि भांगार काढून
उडयात॰ सकाळचे आणि स्वच्छ हवामान दरम्यान कीटक आणि रोगाांवर ननयांत्रि करा



रूट ग्रब्स हल्हल्हयाचे ननयांत्रि करपाक लागन
ू सप
ु ारीच्या बेससना भोवती १०-१५ सेंटीमीटर
खोल माती खािप॰

टप्पा / कीड /

पपक

सल्हलो

िोग
वायगण भात

धान्य भि




“खिीप िाइस”

खरीप िानाची कापिी चालू दवरात॰

१३ आणि १४ ऑक्टोबर २०२१ ददसा काय िागयाांचेर हलको

ते मध्यम

पावसाचो अांदाि असल्हयाक कापिी केलेल्हया िानाचे सक्
ु या आणि
सरु क्षित िागयार दवरात॰



फळबाग स्वच्छ दोवरात, ति आणि भांगार काढून उडयात॰



पोरन्या आांब्याच्या बागेन, ‘सेंटर ओपेननांग ऑपरे शन’ केले िाव
शकता िेका लागून सूयााचो प्रकाश प्रमाि वाढतलों फुलाांची सांख्या

होपसस
आंबा

वाडताली आणि कीटकाांचो


प्रादभ
ु ााव कमी करू शकता॰

तापमान आणि आर्द्ा ता वाढल्हया कारिाक आांब्याच्या तरण्यों
कोमऱयाांचरे

हॉपरचो

प्रादभ
ु ााव िावां शक्यता ,तेकालागून

इसमडाक्लोवप्रड 0.2 समली/सलटर उदकात

दोन फावटी

फवारिी

करा॰


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

टी मॉजस्कटो



फळबाग स्वच्छ दोवरात, ति आणि भांगार काढून उडयात॰

बग



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

कािू



नछन्नीच्या

सहाय्याने

नछर्द्ाांमिन
ू

ग्रब्स

काढा

आनी

क्लोरोपायरीफोस २०सम.ली प्रनत सलटर उदकात समश्रि करून

कािू स्टे म

िाड़ाच्या स्टे माचेर लायात (swabbing) आनीतेचर्द्ावि (2 सलटर)

आणण रूट

प्रनत झाडाच्या मूळाक ददयात (Drenching) कडुननांब तेल समली1

बोअि

सलटर उदकात ककांवा कडुसलांबाचा केक ५०० ग्रॅम ते ०१ककलो /

)सीएसआिबी(
फ्रूट िॉट

सममी

झाडाक लायात


सप्टें बर मदहन्यान खताांचो दस
ु रो डोस ददव शकले

ना िाल्हयार

(युररया 210 ग्रॅम, एसएसपी - 1100 ग्रॅम आणि मुराट ऑफ

)कोलेिोगा(

पोटॅ श 200 ग्रॅम) हाांचो वापर केलो िव शकता॰

सुपारर

बड़ िोट

सप
ु ाररत फ्रूट रॉट (कोलेरोगा) ताब्यात दवरपाक बोडो समश्राि १%
लायात



रूट ग्रब्स हल्हल्हयाचे ननयांत्रि करपाक लागन
ू सप
ु ारीच्या बेससना
भोवती १०-१५ सेंटीमीटर खोल माती खािप॰

बड़ िोट



सप्टें बर मदहन्यान खताांचो दस
ु रो डोस ददव शकले

ना िाल्हयार

(यरु रया 610 ग्रॅम, एसएसपी - 2475 ग्रॅम आणि मरु ाट ऑफ
पोटॅ श 1200 ग्रॅम) हाांचो वापर केलो िव शकता॰


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



शेतकऱयाक

माडाची माईट चेर लि डोवरात आिी तेचरे

कडुसलांबाचा केक

नारळ

करपाक येता॰
बेबीसीयोमसस



वापर सुचवले िाता

- 5 ककलो/रोपो

ऑक्टोबर २०२1 मध्ये उत्तर गोयात बेबीसीयोससस िावपाचो िोका खब
ू
चड आसा



प्राण्याांत

कीट्यो(दटकाांच्या) प्रभावाचेर

ननयांत्रि

दवरपाक

लागन
ू

अॅकाररसाईडसचो ननयसमत पिात वापर प्राण्याांच्या शेडमध्ये आनी
त्याच्या आवनतभोवती वा प्राण्याांवयर करप गरिेचे


ताप आनी कॉफीच्या रां गाचे लघवी (मत्र
ू ) ददसत िाल्हयार प्राण्याांक
पशव
ै यकीय रुगिालयात दखयात
ु द्



ख़ूब आसा.

एफएमडी

पशध
ु न

दि
ु ददवपी िनावराांत पाय वा तोंडाचो रोग (एफएमडी) िावपचो िोका
पयले लसीकरि ४ मदहन्याच्या वपरायेचेर

करात त्याच्या उपरात ६

मदहन्याांतन
ू एकदा लसीकरिाचे अनस
ु रि करात (फेब्रव
ु ारी ते माचा आनी
ऑगस्ट ते सप्टें बर या मदी)
 तळ्यान िास्तीचे असलेले उदक सोडून ददउन २-२.५ मी. उदक राखचे
 नाका आसलेले नस्
ु ते/कुल्हल्हयो काडून उडयात
 नस्
ु त्याची ल्हहान वपला (fish seed) ८०-१००mm वाढीची (कटला, रोहू, कॉमन

मासेमािी

कापा हे तन
ू अशें करपा िाता) प्रनत हे क्टर ५००० आसची.
 खाि ददतना तीतन
ू शेंगदाण्याची पें ड आणि भस
ु ो हें चे प्रमाि १:१ अशें दवरप िेंचे
एकत्रत्रत विन तळ्यातल्हया नस्
ु त्याच्या विनाच्या ८-१०% िातले हे धच काळिी
घेवप

हवामान अंदाि स्रोत:Regional Meteorological Centre (RMC), Mumbai
Meteorological Centre (MC), Goa
Members of Agro Advisory Committee of ICAR CCARI, Goa
Dr. A. R. Desai, Principal Scientist (Fruit Science)
Dr. V. Arunachalam, Principal Scientist (Spices, Plantation and Medicinal & Aromatic Crops)
Dr. R. Ramesh, Principal Scientist (Plant Pathology)
Dr. B. L. Kasinath, Principal Scientist and Head, ICAR – KrishiVigyan Kendra, North Goa

Dr.GopalRamdas Mahajan, Scientist (Soil Science)
Dr.Maruthadurai. R, Scientist (Agricultural Entomology)
Dr.ShivasharanappaNayakvadi, Scientist (Veterinary Pathology)
Dr.Sreekanth G. B., Scientist (Fisheries Resource Management)
Dr.Paramesha V., Scientist (Agronomy)
Dr.NibeditaNayak, Scientist (Poultry Science)
Dr.Bappa Das, Scientist (Agricultural Meteorology)

