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Regional Advisory

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

Agromet Advisory Bulletin
Date : 22-10-2021
NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2021-10-22 ( 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)

2021-10-23
5.0
32.0
24.0
81
51
6.0
68
5

2021-10-24
4.0
32.0
25.0
83
44
4.0
67
5

2021-10-25
3.0
33.0
24.0
85
48
4.0
67
8

2021-10-26
0.0
34.0
24.0
81
49
7.0
61
6

2021-10-27
0.0
34.0
24.0
70
39
9.0
68
4

Weather Summary/Alert:
२२ आणि २४ ऑक्टोबर २०२१ जिल्ह्यात काय जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप शक्यता
आसा॰  २३ ऑक्टोबर २०२१ जिल्ह्यात काय जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप शक्यता
आसा॰  २५ आणि २६ ऑक्टोबर २०२१ हवामान सुके आसपाची शक्यता आसा॰  २२, २५ आणि २६ ऑक्टोबर
हवामानाची कसलीच चेतावनी ना॰  कमाल आणि किमान तापमान ३२°C आणि २४°C आसतले॰
ववस्तारितपावसाचाअं दाज Week १(२२ ऑक्टोबर ते २८ ऑक्टोबर) ● पावसाचे प्रमाण कमी उरपाची शक्यता
आसा॰ ● कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ Week २ (२९ ऑक्टोबर ते ०४ नोवेम्बर)
● पावसाचे प्रमाण सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ ● कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता
आसा॰

General Advisory:
फळबाग, नारळ आणि सुपारिची बाग निवळ दावरात, सुकलेले तण आणि भंगार काढू न उडयात॰ सकाळचे आणि
स्वच्छ हवामान दरम्यान कीटक आणि रोगांवर नियंत्रण करा

SMS Advisory:
२३ आणि २४ ऑक्टोबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेर विजेच्या कडकडाटासकट वादळ जावपाची खूप शक्यता आसा .
तेकालागून सावधगिरी पाळपाची आणि विजेच्या सतर्क तेक लागून दामिनी ऍपाचो पायलीच वापर करुन
Crop Specific Advisory:
Crop

Crop Specific Advisory
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Crop
RICE

Crop Specific Advisory
फू डचे २ दिस गड़गड़ाट/वादळ आणि विजे सकट हलको ते मध्यम पावसाचो अंदाज आसा॰  तेका
लागून खरीप धानाची कापणी चालू दवरात आणि कापणी के लेले धान सुक्या आणि सुरक्षित जाग्यार
दोवारपाचो सल्लो दिला॰  शेतकऱ्यांक विजेपासून सामळपाचो सल्लो दिलो जाता॰

फळबाग स्वच्छ दोवरात, तण आणि भंगार काढू न उडयात॰  काजू जाडात (ऑक्टोबर दरम्यान)
नवीन पाना योवपाक लागली तेन्ना “टी मोसकिटो बग” ची संख्यात वाड़ जाता म्हणूनच “टी मोसकिटो
बग” हयांच्या घटने खातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष दिवपाचो सल्लो शेतकऱ्याक दिवपाक येता  मिमी
CASHEW छिन्नीच्या सहाय्याने छिद्रांमधून ग्रब्स काढा आनी क्लोरोपायरीफोस २०मि.ली प्रति लिटर उदकात
मिश्रण करून जाड़ाच्या स्टेमाचेर लायात (swabbing) आनीतेचद्रावण (2 लिटर) प्रति झाडाच्या मूळाक
दियात (Drenching) कडु निंब तेल मिली1 लिटर उदकात किं वा कडु लिंबाचा के क ५०० ग्रॅम ते ०१किलो
/ झाडाक लायात
Horticulture Specific Advisory:
Horticulture

Horticulture Specific Advisory

CHILLI

मिरची, वांगी, कोबी, नाभ , मुळो असल्या रब्बी भाज्येची नर्सरीची तयारी सुरू करपाक येता॰ 
बोर्न डीसीस ह्या रोगांचेर नियंत्रण दोवरपाक पेरणी कारचा पयली थिरम @ 3g/किलो बियांचेर
उपचार करा॰

MANGO

फळबाग स्वच्छ दोवरात, तण आणि भंगार काढू न उडयात॰  पोरन्या आंब्याच्या बागेन, ‘सेंटर
ओपेनिंग ऑपरे शन’ के ले जाव शकता जेका लागून सूर्याचो प्रकाश प्रमाण वाढतलों फु लांची संख्या
वाडताली आणि कीटकांचो प्रादुर्भाव कमी करू शकता॰  तापमान आणि आर्द्रता वाढल्या
कारणाक आंब्याच्या तरण्यों कोमऱ्यांचेर हॉपरचो प्रादुर्भाव जावं शक्यता ,तेकालागून
इमिडाक्लोप्रिड 0.2 मिली/लिटर उदकात दोन फावटी फवारणी करा॰  पयली फवारणी आंब्याक
चावरा योवचा वेळार, दुसरी फवारणी पयल्या फवारणीच्या दोन आठवड्यांनी करात॰

पाम बेसिनचे मल्चिंग के ले जाव शकता॰  बागेन पडलेली सुकलेली पाना मल्चिंग करपाक खातीर
वापरली बड़ रोट जाव शकता॰  सुपारित फ्रू ट रॉट (कोलेरोगा) ताब्यात दवरपाक बोर्डो मिश्राण
ARECANUT
१% लायात  रूट ग्रब्स हल्ल्याचे नियंत्रण करपाक लागून सुपारीच्या बेसिना भोवती १०-१५
सेंटीमीटर खोल माती खाणप॰
पाम बेसिनचे मल्चिंग के ले जाव शकता॰  बागेन पडलेली सुकलेली पाना मल्चिंग करपाक खातीर
वापरली जाव शकता॰  फु लांकडचे सुकलेले पान, सूकलेली फु लां आणि पडलेले नाल काढू न
COCONUT उडयात आणि नष्ट करात॰ कळी सडण्यासाठी नियंत्रण उपाय घ्या (1% बोर्डो मिश्रण फवारणी
करा)  शेतकऱ्याक माडाची माईट चेर लक्ष डोवरात आणी तेचेर कडु लिंबाचा के क वापर सुचवले
जाता - 5 किलो/रोपो करपाक येता॰
Live Stock Specific Advisory:
Live
Stock

Live Stock Specific Advisory

दुध दिवपी जनावरांत पाय वा तोंडाचो रोग (एफएमडी) जावपचो धोका ख़ूब आसा.  पयले लसीकरण ४
COW महिन्याच्या पिरायेचेर करात त्याच्या उपरात ६ महिन्यांतून एकदा लसीकरणाचे अनुसरण करात (फे ब्रुवारी ते
मार्च आनी ऑगस्ट ते सप्टेंबर या मदी)
Fishieries Specific Advisory:
Fishieries

Fishieries Specific Advisory
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Fishieries Specific Advisory

अमोनियाची पातळें ची चाचणी करपाक जाय कारण ती पावसाळो जाऊन वाढता॰ इष्टतम श्रेणी
(ऑप्टीमम रें ज) 0.02 ते 0.05 मिलीग्राम/लिटर  जर मूल्य मर्यादेपेक्षा जास्त जाता तर, फीडिंग
(खाणाची) रे ट 20-30% कमी शेलफिश करात, वायुवीजन (आधी सुचयल्याप्रमाणे), सुरुवातीक
तालावाची खोली कमी करपाची (जर ते 2.0 मीटर आसले जाल्यार 1.5 मी करात) आणि हळू हळू ते
INLAND
सामान्य पातळी इतले वाढवपाक येता॰  ऑयस्टर/शिंपल्याची शेती, रॅ कचो वापर करून के ली जाव
शकता आणि मदर ऑयस्टराक नायलॉनच्या दोऱ्यांन रॅ कान लोमवउन जाऊ शकता (उदकाची
खारटपणा २५ पीएसयु पेक्षा जास्त असपाक जाय).  बियाणे (2.5-3.5 सेमी) ऐकटी करपाचे
ऑक्टोबरच्या शेवटच्या भागाकडल्यान सुरू के ले जाव शकता॰
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