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

Agromet Advisory Bulletin
Date : 17-03-2022
NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-03-17 ( 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)

2022-03-18
0.0
34.0
26.0
87
37
7.3
244
6

2022-03-19
0.0
34.0
26.0
88
48
7.5
248
6

2022-03-20
1.0
34.0
25.0
92
45
7.7
248
6

2022-03-21
1.0
34.0
25.0
92
48
7.6
248
4

2022-03-22
0.0
33.0
25.0
90
45
7.7
248
3

Weather Summary/Alert:
• 17 , 18 , आनी 21 मार्च २०२२ मेरे न हवामान खर उरपाची शक्यता आसा • 19 आनी 20 मार्च २०२२ मेरे न
वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा • 4 - 5 दिसा तापमानात मोटें बदल दिसपा ना •
कमाल आनी किमान तापमान 34 °C आनी 26 °C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा आठवडो १ (११ मार्च ते
१७ मार्च) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण सामान्य आसपाची दाट शक्यता आसा. ● कमाल तापमान सामान्य
आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा॰ आठवडो २ (१८ मार्च ते २४ मार्च)
● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण व्हडलें अपूर्ण आसपाची दाट शक्यता आसा ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची
शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:
• प्राणी आनी कु क्कु ट पक्ष्यांक पुरोशें उदक आनी खावंक दिवप

SMS Advisory:
फु डले ५ दिस दमट आणि ढगाळ वातावरण आसल्या कारणान, कीड आणि रोग वाढपाखातीर पोषक वातावरण
आसा. म्हूणोनुच शेतकारानी जायती खबरदारी घेवची
Crop Specific Advisory:
Crop

RICE

Crop Specific Advisory
● खताचे तिसरें विभाग (एमओपी – ४० किलो/हेक्टर) सुचवले आसा . ● खत उपाय करच्या
पयलीं शेंतात तण काडप ● शेतातील उडकाची पातळी कायम दवरप ● फु डले ५ दिस दमट
आणि ढगाळ वातावरण आसल्या कारणान, कीड आणि रोग वाढपाखातीर पोषक वातावरण
आसा. म्हूणोनुच शेतकारानी जायती खबरदारी घेवची ● भातावयल्या तुषार रोगाचेर नियंत्रणाचे
उपाय करपक , निंबोळी पेंड १५० किलो/हेक्टरी दरान लायात वा ३% (१५ लिटर/हे) कडू न
निंबोळी तेलाची फवारणी करा वा कार्बेन्डाझिम ५० डब्ल्यूपी @ ५०० ग्रॅम/हे. ● दुमडलेल्या
पानांचे पोंत पयात, जे लीफ फोल्डरच्या त्रासा खातीर आसू शकता. हे त्रास वा दुशीत जालेल्या
पानांचे पोंत कापून बाकिचे तण काडप अशे सुचीत करता. ● क्लोरपायरीफॉस २.५ मिली/लिटर
वांगडा पर्णासंबंधीत फवारणीची सुचीत करता.

● फु डले ५ दिस वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलक्या पावसाच्या अंदाजाखातिर पिकांक शिंपणी सुरू
दवरप ● फु डले ५ दिस दमट आणि ढगाळ वातावरण आसल्या कारणान, कीड आणि रोग
वाढपाखातीर पोषक वातावरण आसा. म्हूणोनुच शेतकारानी जायती खबरदारी घेवची ● ऍफिड्स
GROUNDNUT
आनी धव्या मुसांच्या नियंत्रणाखातीर इमिडाक्लोप्रिड @ ०.३ मिली प्रति लिटर उदकांत मिश्रण
करुन फवारणी करपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या
निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता

Crop

CASHEW

Crop Specific Advisory
● फु डले ५ दिस वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलक्या पावसाच्या अंदाजाखातिर पिकांक शिंपणी सुरू
दवरप ● फु डले ५ दिस दमट आणि ढगाळ वातावरण आसल्या कारणान, कीड आणि रोग
वाढपाखातीर पोषक वातावरण आसा. म्हूणोनुच शेतकारानी जायती खबरदारी घेवची ● कोरडी
पाना नाल्यार भाताच्या पेंढ्याने आच्छादन करप ● तरुण रोपांक सावली दिवप ● शेतकऱ्यांनी
चहाच्या डासांच्या प्रभावाखातीर काजूच्या बागाची जतनाय घेवची आनी कडु लींबा लीं चेर
आधारित कीटकनाशक वापरपाचो सल्लो दिल्लो आसा ● बोअरर (CSRB) विरुद्ध नियंत्रण
उपाय करप. प्रादुर्भाव लक्षात आसले तर, 15 मिमी छिन्नीच्या साहाय्याने छिद्रातून ग्रब्स काडप
आनी क्लोरोपायरीफॉस २० EC @ ५ मिली प्रति लिटर उड़कान मिसळू न देठावर घालप(स्वॅबिंग)

Horticulture Specific Advisory:
Horticulture

Horticulture Specific Advisory

COWPEA/
LOBIA

● फु डले ५ दिस वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलक्या पावसाच्या अंदाजाखातिर पिकांक शिंपणी सुरू
दवरप ● फु डले ५ दिस दमट आणि ढगाळ वातावरण आसल्या कारणान, कीड आणि रोग
वाढपाखातीर पोषक वातावरण आसा. म्हूणोनुच शेतकारानी जायती खबरदारी घेवची ● ऍफिड्स,
थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी
करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क ) लावपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे
शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता

CHILLI

● फु डले ५ दिस वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलक्या पावसाच्या अंदाजाखातिर पिकांक शिंपणी सुरू
दवरप ● फु डले ५ दिस दमट आणि ढगाळ वातावरण आसल्या कारणान, कीड आणि रोग
वाढपाखातीर पोषक वातावरण आसा. म्हूणोनुच शेतकारानी जायती खबरदारी घेवची ● ऍफिड्स
आनी धव्या मुसांच्या नियंत्रणाखातीर इमिडाक्लोप्रिड @ ०.३ मिली प्रति लिटर उदकांत मिश्रण
करुन फवारणी करपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या
निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता ● अंथरे कनोस ह्या रोगाचेर कार्बेन्डाझिम वा मेंकॉझेब ह्या
बुरशीनाशकांची फवारणी ५ग्राम/ लिटर प्रमाणान करची

MANGO

● फु डले ५ दिस वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलक्या पावसाच्या अंदाजाखातिर पिकांक शिंपणी सुरू
दवरप ● फु डले ५ दिस दमट आणि ढगाळ वातावरण आसल्या कारणान, कीड आणि रोग
वाढपाखातीर पोषक वातावरण आसा. म्हूणोनुच शेतकारानी जायती खबरदारी घेवची ● जमिनीत
ओलावा टिकवपाखातिर झाडांच्या खोऱ्याला कोरडी पाना नाल्यार भाताच्या पेंढ्याने आच्छादन
करप ● तरुण रोपांक सावली दिवप ● शेतकर्यां क फळ माश्यांविरूद्ध नियंत्रचेर उपाय करपाक
सुचेैला चेै . मिथाइल युजिनॉल (0.1%) + मॅलाथिऑन (0.1%)) आसाते फ्रू ट फ्लाय ट्रॅप्सच्या
वापराद्वारे त्याचे नियंत्रण करपाक शकता

Horticulture

Horticulture Specific Advisory

• फु डल्या ५ दिस खर हवामान आनी वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस शक्यता आसा त्याखातिर
ARECANUT पिकांक शिंपणी सुरू दवरप • जमिनीत ओलावा टिकवपाखातिर झाडांच्या खोऱ्याला कोरडी पाना
नाल्यार भाताच्या पेंढ्याने आच्छादन करप • तरुण रोपांक सावली दिवप
• फु डले ५ दिस वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलक्या पावसाच्या अंदाजाखातिर पिकांक शिंपणी सुरू
दवरप • फु डले ५ दिस दमट आणि ढगाळ वातावरण आसल्या कारणान, कीड आणि रोग
वाढपाखातीर पोषक वातावरण आसा. म्हूणोनुच शेतकारानी जायती खबरदारी घेवची • जमिनीत
ओलावा टिकवपाखातिर झाडांच्या खोऱ्याला कोरडी पाना नाल्यार भाताच्या पेंढ्याने आच्छादन
करप • तरुण रोपांक सावली दिवप • माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडु निंब-लसूण इमल्शन
COCONUT नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @०.००४ % फवारणी करू शकतात • धव्या माशांचेर
नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात • गंभीर
स्थितीत, कडु लिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस
के ल्ली ना • प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार धवे चिकट सापळे बसोवप •
गेंड्याच्या भोंवर नियंत्रणाखातीर सगळ्यांत वयरच्या पानांच्या कडु निंबाची भुकटी @ २५० ग्रॅम +
बारीक वाळू (२५० ग्रॅम) प्रति तळहात भरल्ली जावपाक शकता
Live Stock Specific Advisory:
Live
Stock

Live Stock Specific Advisory

● जनावरांचे उष्णतेपासून संरक्षण करपाकखातिर शेडचे छत भाताच्या पेंढ्याने झाकू न ठे वावे आनी ●
COW दुपारच्या वेळी शेडच्या छतावर उदक शिंपडा ● खर हवामान उरपाची शक्यता आसा आनी तापमान ●
हळू हळू वयर येवपाक शकता त्याखातिर प्राणयंक जाता तीतले उदक दिवप
Poultry Specific Advisory:
Poultry
BIRD

Poultry Specific Advisory
● दिसाचे थंड भागात म्हणजे पहाटे आनी संध्याकाळी उशिरा आहार दिवप ● इलेक्ट्रो लाइट समतोल
राखणखातिर व्हिटॅमिन ए, ई आनी सी सारख्या व्हिटॅमिन आनी अॅ डलेक्ट्रो लाइट्स आनी जीवनसत्त्वे
ह्याची संख्या वाडवप

