
 

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: ३, क्रम- २२९, २०२१/गुरुवाि         वेळ : ३.३० P.M   तािीक:१४ ऑक्टोबि, २०२१ 
फाट्लल्हया आठवड्याचो हवामान 

सािांश  

(०९.१०.२०२१ ते १३.१०.२०२१) 

हवामानाचे ननकश हवामान अदंाि 

(१५.१०.२०२१ ते  १९.१०.२०२१) 

09 10 11 12 13 Date 15 16 17 18 17 

0.0 4.0 12.4 2.6 0.0 Rainfall (mm) 7 0 0 0 0 

30.5 31.4 30.8 31.0 31.0 Max. Temp. (°C) 33 32 33 34 33 

24.5 24.6 24.6 24.3 23.6 Min. Temp. (°C) 24 24 24 24 23 

     
Cloud cover 

(Octa) 
7 4 5 5 7 

93 93 97 93 96 Max. RH (%) 95 83 80 91 91 

70 70 73 72 73 Min. RH (%) 58 49 43 56 62 

4.9 4.9 2.8 2.7 3.9 
Wind 

Speed(km/h) 
5 6 3 6 4 

     
Wind direction 

(°) 
East-

Northeast 
East-

Northeast 
East-

Northeast 
East-

Southeast 
East-

Southeast 

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

19.0  mm 3723.7 mm 

हवामानाचो 
सािांश/ 
चेतावनी 

 १४ आणि १५  ऑक्टोबर २०२१ जिल्ह्यात काय िागयाांचेर हलको त ेमध्यम पाऊस/गडगडाट  
िावपाची खूप शक्यता आसा॰ 

 १६, १७ आणि १८ ऑक्टोबर २०२१  हवामान सकेु आसपाची  शक्यता आसा॰ 
 फूडच्या ५ दिसाांक हवामानाची कसलीच चेतावनी ना॰ 
 कमाल आणि ककमान तापमान ३२°C आणि  २४°C आसतले॰ 

ववस्तारित 
पावसाचा 
अदंाि 

Week १(8 ऑक्टोबर त े14 ऑक्टोबर) 
● पावसाचे प्रमाि  खूब  अधिक प्रमािान  उरपाची शक्यता  आसा॰ 
● कमाल आणि ककमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ 
Week २ (15 ऑक्टोबर त े21  ऑक्टोबर) 
●  अधिक प्रमािान पावस िावपाची शक्यता आसा॰ 
●  कमाल आणि ककमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ 

 

सामान्य सल्हला 
 फळबाग, नारळ आणि सपुाररची बाग ननवळ िावरात, सकुलेले ति आणि भांगार काढून उडयात॰ 

सकाळच े आणि स्वच्छ हवामान िरम्यान कीटक आणि रोगाांवर ननयांत्रि करा 

एसमएस 
 ििू दिवपी िनावराांक पाय आणि तोंड रोग (FMD) िावपाचो  िोका खूप िास्त आसा  म्हिून 

लसीकरि आणि ननयांत्रि उपायाांचे सारखे पालन करा॰ 

पपक 
टप्पा / कीड 
/ िोग 

सल्हलो 



वायगण भात 

“खिीप िाइस” 

धान्य भि  खरीप िानाची कापिी चाल ूिवरात॰  
 १४ आणि १५ ऑक्टोबर २०२१ दिसा काय िागयाांचेर हलको  त ेमध्यम पावसाचो 

अांिाि असल्हयाक कापिी केलेल्हया िानाचे सकु्या आणि सरुक्षित िागयार िवरात॰ 

ममची 
नससिीची 

तयािी 

 रबी  ममचीची नससरी तयार करु यता॰  
 अथँ्रकॅ्नोस ककां वा फळाांच्या रोटचेर ननयांत्रि िोवारपाक लागनू पेरिी कारच्या पयली 

बबयाांक  धिरम @ ३ g/ ककलो लावनू  उपचार करा॰ 

आंबा 

 
 
 
 

  होपसस 

 फळबाग स्वच्छ िोवरात, ति आणि भांगार काढून उडयात॰ 
 पोरन्या आांब्याच्या बागेन, ‘सेंटर ओपेनन ांग ऑपरेशन’ केले िाव  शकता  िेका 

लागनू सयूासचो प्रकाश प्रमाि वाढतलों फुलाांची सांख्या वाडताली आणि कीटकाांचो  
प्रािभुासव कमी करू शकता॰  

 तापमान आणि आर्द्सता वाढल्हया कारिाक आांब्याच्या तरण्यों कोमऱयाांचेर  हॉपरचो  
प्रािभुासव िावां शक्यता ,तकेालागनू  इममडाक्लोप्रप्रड 0.2 ममली/मलटर उिकात  िोन 
फावटी  फवारिी करा॰  

 पयली फवारिी आांब्याक चावरा योवचा वेळार, िसुरी फवारिी पयल्हया फवारिीच्या 
िोन आठवडयाांनी करात॰ 

कािू  

टी मॉजस्कटो 

बग 

 

कािू स्टेम 

आणण रूट 

बोअि 

)सीएसआिबी( 

 फळबाग स्वच्छ िोवरात, ति आणि भांगार काढून उडयात॰ 
 कािू िाडात (ऑक्टोबर िरम्यान) नवीन पाना योवपाक लागली तने्ना “टी 

मोसककटो बग” ची सांख्यात वाड़ िाता म्हिूनच “टी मोसककटो बग” हयाांच्या घटने 
खानतर कािूच्या बागाकड ेलि दिवपाचो सल्हलो शतेकऱयाक दिवपाक येता  

 मममी नछन्नीच्या सहाय्याने नछर्द्ाांमिून ग्रब्स काढा आनी क्लोरोपायरीफोस 
२०मम.ली प्रनत मलटर उिकात ममश्रि करून िाड़ाच्या स्टेमाचेर लायात 
(swabbing) आनीतचेर्द्ावि (2 मलटर) प्रनत झाडाच्या मळूाक दियात 
(Drenching) कडुनन ांब तले ममली1 मलटर उिकात ककां वा कडुमलांबाचा केक ५०० 
गॅ्रम त े०१ककलो / झाडाक लायात 

   सुपारर 

फू्रट िॉट 
)कोलेिोगा( 
 
 
बड़ िोट 

 सप्टेंबर मदहन्यान  खताांचो  िसुरो डोस दिव  शकले   ना िाल्हयार  (यरुरया 
210 गॅ्रम, एसएसपी - 1100 गॅ्रम आणि मरुाट ऑफ पोटॅश 200 गॅ्रम) हाांचो 
वापर केलो िव शकता॰ 

 सपुाररत फू्रट रॉट (कोलेरोगा) ताब्यात िवरपाक बोडो ममश्राि १% लायात  
 रूट ग्रब्स हल्हल्हयाचे ननयांत्रि करपाक लागनू सपुारीच्या बेमसना भोवती १०-१५ 

सेंटीमीटर खोल माती खािप॰ 

नारळ 

बड़ िोट  सप्टेंबर मदहन्यान  खताांचो  िसुरो डोस दिव  शकले   ना िाल्हयार  (यरुरया 
610 गॅ्रम, एसएसपी - 2475 गॅ्रम आणि मरुाट ऑफ पोटॅश 1200 गॅ्रम) हाांचो 
वापर केलो िव शकता॰ 

 कळी सडण्यासाठी ननयांत्रि उपाय घ्या (1% बोडो ममश्रि फवारिी करा) 
 शतेकऱयाक  माडाची माईट चेर लि डोवरात आिी तचेेर कडुमल ांबाचा केक वापर 

सचुवले िाता  - 5 ककलो/रोपो  करपाक येता॰ 



पशधुन  

 

बेबीसीयोमसस 

 

 

 

 

 

 

एफएमडी 
 

 ऑक्टोबर  २०२1 मध्ये उत्तर गोयात बेबीसीयोमसस िावपाचो िोका खूब चड 
आसा 

 प्राण्याांत कीट्यो(दटकाांच्या) प्रभावाचेर ननयांत्रि िवरपाक लागनू अ ॅकाररसाईडसचो 
ननयममत पिात वापर प्राण्याांच्या शडेमध्ये आनी त्याच्या आवनतभोवती वा 
प्राण्याांवयर करप गरिेच े

 ताप आनी कॉफीच्या रांगाचे लघवी (मतू्र) दिसत िाल्हयार प्राण्याांक पशवुदै्यकीय 
रुगिालयात िखयात 

 ििु दिवपी िनावराांत पाय वा तोंडाचो रोग (एफएमडी) िावपचो िोका ख़ूब आसा. 
 पयल ेलसीकरि ४ मदहन्याच्या प्रपरायेचेर  करात त्याच्या उपरात ६ मदहन्याांतनू 

एकिा लसीकरिाच ेअनसुरि करात (फेब्रवुारी त ेमाचस आनी  ऑगस्ट त ेसप्टेंबर 
या मिी) 

मासेमािी 

 

फफनफफश/ 

शलेफफश 

 अमोननयाची पातळेंची चाचिी करपाक िाय कारि ती पावसाळो िाऊन  वाढता॰ 
इष्टतम शे्रिी (ऑप्टीमम रेंि) 0.02 त े0.05 ममलीग्राम/मलटर  

 िर मलू्हय मयासिेपेिा िास्त िाता तर, फीडड ांग (खािाची) रेट 20-30% कमी करात, 
वायवुीिन (आिी सचुयल्हयाप्रमािे), सरुुवातीक तालावाची खोली कमी करपाची 
(िर त े2.0 मीटर आसले  िाल्हयार 1.5 मी करात) आणि हळूहळू त ेसामान्य 
पातळी इतले  वाढवपाक येता॰  

   ऑयस्टर/मश ांपल्हयाची शतेी, रॅकचो वापर करून  केली िाव शकता  आणि मिर 
ऑयस्टराक  नायलॉनच्या  िोऱयाांन  रॅकान  लोमवउन िाऊ शकता  (उिकाची 
खारटपिा २५ पीएसय ुपेिा िास्त असपाक िाय).  

 बबयािे (2.5-3.5 सेमी) ऐकटी करपाचे ऑक्टोबरच्या शवेटच्या भागाकडल्हयान  सरुू 
केले िाव शकता॰ 

हवामान अदंाि 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) 

Shri. H.R.C. Prabhu, Senior Scientist and Head In-charge, ICAR – Krishi Vigyan Kendra, North Goa 

Dr. Gopal Ramdas Mahajan, Scientist (Soil Science) 

Dr. Maruthadurai. R, Scientist (Agricultural Entomology) 

Dr. Shivasharanappa Nayakvadi, Scientist (Veterinary Pathology) 

Dr. Sreekanth G. B., Scientist (Fisheries Resource Management)  

Dr. Paramesha V., Scientist (Agronomy) 

Dr. Nibedita Nayak, Scientist (Poultry Science) 

  Dr. Bappa Das, Scientist (Agricultural Meteorology) 


