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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 : 24-09-2021
NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2021-09-24 ( 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)

2021-09-25
12.0
30.0
24.0
95
69
4.0
116
8

2021-09-26
8.0
31.0
24.0
94
68
3.0
177
8

2021-09-27
12.0
30.0
24.0
94
70
4.0
110
8

2021-09-28
15.0
30.0
24.0
94
69
3.0
135
8

2021-09-29
23.0
30.0
24.0
93
68
3.0
168
7

Weather Summary/Alert:
• 24 ते 28 सप्टेंबर 2021 खूपशा जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/ गडगडाट जावपाची खुप शक्यता आसा •
हवामानाचो कसलॉंच सल्ला ना • कमाल आनी किमान तापमान अनुक्रमे 30°C आनी 24°C इतके आसतले॰ Week
2 (24 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर) ● उत्तर गोयं आणि दक्षिण गोयान खूब अधिक प्रमाणान पावस जावपाची शक्यता
आसा॰ ● मान्सून सक्रिय असतलो॰ ● कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ Week 2 (1
ऑक्टोबर ते 7 ऑक्टोबर ) ● उत्तर गोयं आणि दक्षिण गोयान खूब अधिक प्रमाणान पावस जावपाची शक्यता आसा॰
● मान्सून सक्रिय असतलो॰ ● कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰

General Advisory:
• खूपशा जाग्यांचेर मध्यम पावसाच्या अंदाजाक लागून , फू डचे 5 दिस खत आणि कीटकनाशकांचो वापर फु ढे
ढकलात॰

SMS Advisory:
• 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॰
Crop Specific Advisory:
Crop

Crop Specific Advisory
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Crop

RICE

Crop Specific Advisory
• भात शेतातली उदकाची पातळी कायम दोवरपाची • खूपशा जाग्यांचेर मध्यम पावसाच्या अंदाजाक
लागून , फू डचे 5 दिस कीटकनाशकांचो वापर फु ढे ढकलात • शेतात खुरपणी करा आणि बंधाऱ्यातून
गवत काढा आणि क्लोरपायरीफॉस 2 मिली/लीटरची फवारणी स्वच्छ हवामानात करा॰ • अंडी मास,
अप्सरा आनी प्रौढांक एकत्रित करपाक येता (हातानी वा हाताची जाळी वापरुन) आनी नष्ट कारात॰
भाता शेताजवळचे गवत काढू न टाकात॰ मैलाथिओन ५D @ २५ कि.ग्रा. प्रति हेक्टर शेताच्या
कडापासून कें द्राकडे क्युलिक पद्धतीने वापरपाक सुरवात करपाक येता॰ • तांदळाच्या अळीशेतातल्यान पाणी काढू न टाकात आनी पिकाचेर दोरी चलयातआनी क्लोरपायरीफॉस २ एमएल / लिटर
फवारणी करात॰

• खूपशा जाग्यांचेर मध्यम पावसाच्या अंदाजाक लागून , फू डचे 5 दिस कीटकनाशकांचो वापर फु ढे
ढकलात • 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
CASHEW दिवपाचो सल्लो शेतकऱ्याक दिवपाक येता॰ • मिमी 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

• खूपशा जाग्यांचेर मध्यम पावसाच्या अंदाजाक लागून , फू डचे 5 दिस कीटकनाशकांचो वापर फु ढे
ढकलात • 5 वर्साचा झाडांक किं वा त्यापेक्षा जास्त वर्सा आसलेल्या झाडांक खतांचो दुसरा डोस दिव
ARECANUT
शकता॰ युरिया 210 ग्रॅम, एसएसपी - 1100 ग्रॅम आणि म्युरे ट ऑफ पोटॅश 200 ग्रॅम प्रति झाड
लायात॰ • सुपारित फ्रू ट रॉट (कोलेरोगा) ताब्यात दवरपाक बोर्डो मिश्राण १% लायात
• खूपशा जाग्यांचेर मध्यम पावसाच्या अंदाजाक लागून , फू डचे 5 दिस कीटकनाशकांचो वापर फु ढे
ढकलात • 5 वर्साचा झाडांक किं वा त्यापेक्षा जास्त वर्सा आसलेल्या झाडांक खतांचो दुसरा डोस दिव
शकता . युरिया 610 ग्रॅम, एसएसपी - 2475 ग्रॅम आणि म्युरे ट ऑफ पोटॅश 1200 ग्रॅम प्रति झाड
COCONUT
लायात॰ • 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

• ऑक्टोबर २०२1 मध्ये उत्तर गोयात बेबीसीयोसिस जावपाचो धोका खूब चड आसा • प्राण्यांत
कीट्यो(टिकांच्या) प्रभावाचेर नियंत्रण दवरपाक लागून अॅकारिसाईड्सचो नियमित पणात वापर प्राण्यांच्या
शेडमध्ये आनी त्याच्या आवतिभोवती वा प्राण्यांवयर करप गरजेचे • ताप आनी कॉफीच्या रं गाचे लघवी (मूत्र)
COW
दिसत जाल्यार प्राण्यांक पशुवैद्यकीय रुग्णालयात दखयात • दुध दिवपी जनावरांत पाय वा तोंडाचो रोग
(एफएमडी) जावपचो धोका ख़ूब आसा. • पयले लसीकरण ४ 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

CARP

Fishieries Specific Advisory
• तळ्यान जास्तीचे असलेले उदक सोडू न दिउन २-२.५ मी. उदक राखचे • नाका आसलेले नुस्ते/कु ल्ल्यो
काडू न उडयात • नुस्त्याची ल्हान पिला (fish seed) ८०-१००mm वाढीची (कटला, रोहू, कॉमन कार्प
हेतून अशें करपा जाता) प्रति हेक्टर ५००० आसची. • खाण दितना तीतून शेंगदाण्याची पेंड आणि भुसो
हेंचे प्रमाण १:१ अशें दवरप जेंचे एकत्रित वजन तळ्यातल्या नुस्त्याच्या वजनाच्या ८-१०% जातले हेचि
काळजी घेवप
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