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District Advisory

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

Agromet Advisory Bulletin
Date : 23-11-2021
NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2021-11-23 ( 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)

2021-11-24
13.0
33.0
24.0
92
70
5.0
48
6

2021-11-25
7.0
33.0
24.0
86
69
7.0
71
8

2021-11-26
0.0
34.0
23.0
86
65
6.0
80
6

2021-11-27
0.0
33.0
23.0
84
64
7.0
69
5

2021-11-28
0.0
33.0
23.0
79
65
9.0
73
6

Weather Summary/Alert:
• २३ नोव्हेंबर २०२१ जिल्ह्यात काय जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप शक्यता आसा॰ •
२४ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट पडपाची खूप शक्यता आसा॰ • २५,२६,
आणि २७ नोव्हेंबर २०२१ हवामान सूके आसपाची शक्यता आसा॰ • २३ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्याचेर
गडगडाटासकट विजेचो कडकडाट जातलों॰ • कमाल आणि किमान तापमान ३३°C आणि २४°C च्या आसपास
आसपाची शक्यता आसा॰ Week १(१९ नोव्हेंबर ते २५ नोव्हेंबर ) ● पावसाचे प्रमाण जिल्ह्यात चडु च जास्त उरपाची
शक्यता आसा॰ ● कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ Week २ (२६ नोव्हेंबर ते २
डिसेंबर) ● पावसाचे प्रमाण चडु च जास्त उरपाची शक्यता आसा॰ ● कमाल आणि किमान तापमान सामान्य
उरपाची शक्यता आसा॰

General Advisory:
• बागेच्या पिकांतल्या कीड आणि रोगांचेर नियंत्रणाचे उपाय करा॰

SMS Advisory:
• फु डचे ५ दिस सुक्या हवामानाच्या अंदाजाक लागुन, शेतकऱ्यांक जमिनीतली ओलसाण योग्य आसा थंय रबी
पिकांची पेरणी/लावणी करपाचो सल्लो दिला॰
Crop Specific Advisory:
Crop
RICE

Crop Specific Advisory
• फू डचे ५ दिस सुक्या हवामानाच्या अंदाजाकलागुन , शेतकऱ्यांक रबी भाताची रोपवाटिके ची
पेरणी करपाचो सल्लो दीला
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Crop

Crop Specific Advisory

GROUNDNUT

• फू डचे ५ दिस सुक्या हवामानाच्या अंदाजाकलागुन , शेतकर्यां क जमिनीतली ओलसण
पेरणीखातीर योग्य असतली थंय भिकणाची पेरणी करपाचो सल्लो दिला

CASHEW

• फू डचे ५ दिस सुक्या हवामानाच्या अंदाजाकलागुन, शेतकऱ्यांना नियंत्रण उपाययोजना करपाचो
सल्लो दिला॰ • काजू झाडाचेर“टी मोसकिटो बग” हल्लों करू शकता त्याखातिर काजूच्या
बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचे कीटनाशक वापरपाचो सल्लों दिलो जाता॰

Horticulture Specific Advisory:
Horticulture

Horticulture Specific Advisory

COWPEA/
LOBIA

• फू डचे ५ दिस सुक्या हवामानाच्या अंदाजाकलागुन , शेतकर्यां नक जमिनीतली ओलसण
पेरणीखातीर योग्य आसतली थंय चवळीची पेरणी करपाचो सल्लो दीला • १०८.७kg/हेक्टर – डीएपी
, ११.८१ kg/ha – युरिया, ५० kg/ha - एमओपी , २३.८१ kg/ha - झिंक सल्फे ट हेप्टाहायड्रेट, १९.०५
kg/ha – बोरॅ क्स, शक्यतो पेरणीच्या वेळार लायात॰ • अल्सॅन्डो-१, नाडोरा बर्डेझ-४, आणि
आयसीएआर-सीसीएआरआयन नवे काडलेल जास्त उत्पादन दिता ते आणि ठळक चवळीचे प्रकार
(गोवा चवळी-3) पेरणीखातीर वापरले जव शकतात॰ • पेरणी पयली ट्रायकोडर्मा विराइड @ १०
g/kg किं वा स्यूडोमोनास फ्लूरोसेन्स @ १० g/kg बियाणे किं वा कार्बेन्डाझिम किं वा थिरम २ g/kg ची
बीजप्रक्रिया सुचयले जाता॰

CHILLI

• फू डचे ५ दिस सुक्या हवामानाच्या अंदाजाकलागुन, शेतकर्यां क जमिनीतली ओलसण
पेरणीखातीर योग्य असतली थंय रोपांची पुनर्लावणी करपाचो सल्लो दीला॰

MANGO

• फू डचे ५ दिस सुक्या हवामानाच्या अंदाजाकलागुन, शेतकऱ्यांना नियंत्रण उपाययोजना करपाचो
सल्लो दिला॰ • इमिडाक्लोप्रिड (0.3 मिली प्रति लिटर पाण्यात) फवारणी के ल्यार आंबा हॉप्पर्स चेर
नियंत्रण करपाक मदत जातली॰ • अँथ्रॅकनोजस खातीर - कार्बेन्डाझिम @ 2 ग्रॅम प्रति 1 लिटर
उदकात मिसळू न फवारणी करपाची शिफारस के ली जाता॰ • डाईबॅक खातीर - विस्कटलेल्या
फांनियो कापून उडोवन तेजेर बोर्डो पेस्टाचो वापर करा॰

• फू डचे ५ दिस सुक्या हवामानाच्या अंदाजाकलागुन, शेतकऱ्यांना नियंत्रण उपाययोजना करपाचो
सल्लो दिला॰ • सुपारित फ्रू टरॉट (कोलेरोगा) ताब्यात दवरपाक बोर्डोमिश्राण १% लायात॰ • रूट
ARECANUT
ग्रब्स हल्ल्याचे नियंत्रण करपाक लागून सुपारीच्या बेसिना भोवती १०-१५ सेंटीमीटर खोल माती
खाणप॰ • नियंत्रणाखातीर क्लोरपायरीफॉस @2ml/लिटर उदकांत मिसळू न फवारणी करा
• फू डचे ५ दिस सुक्या हवामानाच्या अंदाजाकलागुन, शेतकऱ्यांना नियंत्रण उपाययोजना करपाचो
सल्लो दिला॰ • रायनोसॉरस बीटलच्या नियंत्रणाकलागुन सगळ्यात वैरच्या पानांची धूप 250 ग्रॅम +
बारीक वाळू (250 ग्रॅम) प्रति तळहात पावडर कडु निंबाच्या पेंडीन भरली जाऊ शकता॰ • धव्या
COCONUT मुस्काचेर नियंत्रण दवरपाक , पानांचे र १% स्टार्चचेमिश्रण घालून काजळीचे साचे (सुटी मौल्ड)
बभायर पडता. • गंभीर स्थितीन, कडु लिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आणि कासल्याच
कीटकनाशकाची शिफारस के लेली ना॰ • व्हडली धवी मुस्का धरपाकलागुन माडाच्या खोडाचे र
पिवळे चिकट ट्रॅप बसयात॰
Live Stock Specific Advisory:
Live
Stock
COW

Live Stock Specific Advisory
• दुध दिवपी जनावरांत पाय वा तोंडाचो रोग (एफएमडी) जावपचो धोका ख़ूब आसा. • नियमित लसीकरण
आणि सोडियम कार्बोनेट (4%) किं वा 10% वॉशिंग सोडान कीटकनाश करू शकता॰
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