
                           हवामान आधारित अग्रोमेट अडव्हायझिी बुलेटटन 

ग्रामीणकृषीमौसमसेवा 

)उत्ति गोय टिल्ह्या खातीि ( 

आयसीएआि-मध्यतटीयकृषीसंशोधनसंस्था 

इला, िुनेगोय  – ४०३४०२, गोय 

                            ईमेल:northgoa.damu@gmail.com 

वसस: ३, क्रम- २३१, २०२१/मंगळवाि    वेळ:३.३०P.M   तािीक:२६ ऑक्टोबि, २०२१ 
फाट्या आठ वड्याचो हवामान सािांश 

(२१.१०.२०२१ ते २५.१०.२०२१) 

हवामानाचे 

टनकश 

हवामानअंदाि 

(२७.१०.२०२१ते३१.१०.२०२१) 
21 22 23 24 25 Date 27 28 29 30 31 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 Rainfall (mm) 2 0 0 5 10 

32.6 30.6 32.8 33.0 29.0 
Max. Temp. 

(°C) 
34 33 33 35 34 

24.6 24.4 24.8 24.4 23.6 
Min. Temp. 

(°C) 
24 24 24 26 25 

     
Cloud cover 

(Octa) 
1 6 7 7 7 

95 92 95 88 98 Max. RH (%) 80 80 80 85 85 

74 67 68 80 66 Min. RH (%) 70 68 67 70 70 

4.0 4.7 2.2 4.2 2.9 
Wind 

Speed(km/h) 
10 10 10 7 7 

     
Wind 

direction (°) 

East-
Northeast 

East-
Northeast 

East-
Northeast 

East-
Northeast 

East-
Northeast 

गेया आठवड्यात िुने गोय से्टशनाचेि पाऊस )टममी( पाऊस )टममी(०१/०१/२०२१ ते आज़ पयंत 

0.8 mm 3774.6 mm 

हवामानाचो 

सािांश/ 

चेतावनी 

• २६, २९ आणि ३० ऑक्टोबर २०२१ णिल्ह्यात वेगळ्या िाग्ाांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट 

िावपाची खूप शक्यता आसा॰ 

• २७ आणि २८ ऑक्टोबर २०२१ हवामान सुके आसपाची शक्यता आसा॰ 

• २६ ऑक्टोबर हवामानाची कसलीच चेतावनी ना॰ 

• कमाल आणि णकमान तापमान ३३°C आणि २३°C आसतले॰ 

ववस्तारित 

पावसाचा अंदाि 

Week १(२२ ऑक्टोबरते २८ ऑक्टोबर) 

● पावसाचे प्रमािकमी उरपाची शक्यताआसा॰ 
● कमाल आणि णकमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ 

Week २(२९ ऑक्टोबरते ०४ नोवेम्बर) 

● पावसाचे प्रमाि सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ 

●  कमाल आणि णकमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ 

 

सामान्य सल्ला 
• कीड आणि रोगाांचेर णनयांत्रि उपाय करा॰ 

एसमएस 
• िणमनीतली  वलसाि  णटकवपाक लागून झाडाांच्या भोवती खिून गोल माती उबी करून(बेसीन) टेचेर 

मलणचांग करात॰ 

टपक टप्पा / कीड / िोग सल्लो 

वायगण भात 

“खिीप िाइस” 

धान्य भि 
• २९ आणि ३० ऑक्टोबर २०२१  णिल्ह्यात वेगळ्या िाग्ाचेर हलको  ते 

मध्यम पाऊस/ गडगडाट िावपाची शक्यता आसा॰ 

•  खरीप भाताची कापिी चालू दोवरात आणि कापिी केलेले भात सुक्या  

आणि सुरणित िाग्ाचेर  दोवरात॰ 

िबी भािी 
नससिीची तयािी 

 

• णमरची, वाांगी, कोबी, नाभ , मुळो  असल्या  रब्बी भाजे्यची नससरीची  तयारी 

सुरू करपाक  येता॰ 

• बोनस डीसीस या रोगाांचेर णनयांत्रि दोवरपाक पेरिी कारचा पयली णिरम @ 



3g/णकलो णबयाांचेर उपचार करा॰ 

आंबा 

 

मलणचांग 
 
 

  होपसस 

 

 

णलफ वेबसस   

 

• फळबाग स्वच्छ दोवरात,ति आणि भांगार काढून उडयात॰ 

• िणमनीतली  वलसाि  णटकवपाक लागून झाडाांच्या भोवती खिून गोल माती 

उबी करून(बेसीन) तेचेर मलणचांग करात॰ 

• इणमडाक्लोणप्रड (0.3 णमली प्रणत णलटर पाण्यात) फवारिी केल्यार आांबा 

हॉप्पसस चेर  णनयांत्रि करपाक  मदत िातली॰ 

• या वेळार आांब्याचा बागेन णलफ वेबससचो हल्लो िावपाची शक्यता आसा॰ 

• तेकालागून पानाांची िास्त गदी आसल्यार कापून उडोन ,पानाांचे िाळे  

काढून उडोवपाचे  आणि िाळून नष्ट केल्यार या णकडीचेर णनयांत्रि करपाक 

येता॰ 

• गांभीर प्रकरि आसल्यार लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन @ 1 णम/लीफवारिेची  

णशफारस केली िाता॰ 

कािू 

टी मॉस्किटो बग 

कािू से्टम आटण 

रूट 

बोअि 

)सीएसआिबी( 

• फळबाग स्वच्छ दोवरात,ति आणि भांगार काढून उडयात॰ 

• िणमनीतली  वलसाि  णटकवपाक लागून झाडाांच्या भोवती खिून गोल माती 

उबी करून(बेसीन) तीतून मलणचांग करात॰ 

• कािू झाडाचेर“टी मोसणकटो बग” हल्लोां करू शकता त्याखाणतर कािूच्या 

बागाकडे लि दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो 

सल्लोां णदलो िाता॰ 

सुपारर 

फू्रटिॉट 

)कोलेिोगा( 

 

 

 

बड़ िोट 

• पाम बेणसनचे मलल्ह्चांग केले िाव शकता॰ 

• बागेन पडलेली सुकलेली पाना  मलल्ह्चांग करपाक खातीर वापरली िाव 

शकता॰ 

• सुपाररत फू्रटरॉट (कोलेरोगा) ताब्यात दवरपाक बोडोणमश्राि१% लायात 

• रूट ग्रब्स हल्ल्याचे णनयांत्रि करपाक लागून सुपारीच्या बेणसना भोवती १०-

१५ सेंटीमीटर खोल माती खािप॰ 

नारळ 

बड़ िोट • पाम बेणसनचे मलल्ह्चांग केले िाव शकता॰ 

• बागेन पडलेली सुकलेली पाना  मलल्ह्चांग करपाक खातीर वापरली िाव 

शकता॰ 

• फुलाांकडचे  सुकलेले  पान, सूकलेली फुलाां आणि पडलेले नाल काढून 

उडयात आणि नष्ट करात॰ 

• कळी सडण्यासाठी णनयांत्रि उपाय घ्या (1% बोडो णमश्रि फवारिी करा) 

• शेतकऱ्याक  माडाची माईट चेर लि डोवरात आिी तेचेर कडुणलांबाचा केक 

वापर सुचवले िाता  - 5 णकलो/रोपो  करपाक येता॰ 

पशुधन 

 

बेबीसीयोटसस 

 

 

 

 

 

 

• नवांबर २०२1 मधे्य उत्तरगोयात बेबीसीयोणसस िावपाचोधोका खूबचडआसा 

• प्राण्याांत कीट्यो (णटकाांच्या) प्रभावाचेर णनयांत्रि दवरपाक लागून 

अ ॅकाररसाईड्सचो णनयणमतपिात वापर प्राण्याांच्या शेडमधे्य आनी त्याच्या आवणत 

भोवती वा प्राण्याांवयर करप गरिेचे 

• ताप आनी कॉफीच्या रांगाचे लघवी (मूत्र) णदसत िाल्यार प्राण्याांक पशुवैद्य कीय 

रुग्णालयात दखयात 

• दुधणदवपी िनावराांत पायवातोांडाचो रोग (एफएमडी) िावपचोधोका ख़ूब आसा. 

• णनयणमत लसीकरि आणि सोणडयम काबोनेट (4%) णकां वा 10% वॉणशांग सोडान 

कीटकनाश करू शकता॰ 



 

एफएमडी 

 

मासेमािी 

 

टफनटफश / 

शेलटफश 

• अमोणनयाची पातळें ची चाचिी करपाक िाय कारि ती पावसाळो िाऊन  

वाढता॰ इष्टतम शे्रिी(ऑप्टीमम रेंि) 0.02 ते 0.05 णमलीग्राम/णलटर  

• िर मूल्य मयासदेपेिा िास्त िाता तर,फीणडांग (खािाची) रेट 20-30% कमी 

करात, वायुवीिन (आधी सुचयल्याप्रमािे), सुरुवातीक तालावाची खोली कमी 

करपाची (िर ते 2.0 मीटर आसले  िाल्यार 1.5 मी करात)आणि हळूहळू ते 

सामान्य पातळी इतले  वाढवपाक येता॰ 

•  ऑयस्टर/णशांपल्याची शेती, रॅकचो वापर करून  केली िावशकता  आणि मदर 

ऑयस्टराक  नायलॉनच्या  दोऱ्याांन  रॅकान  लोमवउन िाऊ शकता  (उदकाची 

खारटपिा २५ पीएसयु पेिा िास्त असपाक िाय).  

• णबयािे (2.5-3.5 सेमी) ऐकटी करपाचे ऑक्टोबरच्या शेवटच्या भागाकडल्यान  

सुरू केले िाव शकता॰ 

हवामान अंदाि 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) 

Dr. B. L. Kasinath, Principal Scientist and Head, ICAR – KrishiVigyan Kendra, North Goa 

Dr.GopalRamdas Mahajan, Scientist (Soil Science) 

Dr.Maruthadurai. R, Scientist (Agricultural Entomology) 

Dr.ShivasharanappaNayakvadi, Scientist (Veterinary Pathology) 

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

Dr.Paramesha V., Scientist (Agronomy) 

Dr.NibeditaNayak, Scientist (Poultry Science) 

Dr.Bappa Das, Scientist (Agricultural Meteorology) 


