
                          हवामान आधारित अग्रोमेट अडव्हायझिी बुलेटटन 

ग्रामीण कृषी मौसम सेवा 

)उत्ति गोय टिल्ह्या खातीि ( 

आयसीएआि-मध्य तटीय कृषी संशोधन संस्था 

इला, िुनेगोय  – ४०३४०२, गोय 

                             ईमेल:northgoa.damu@gmail.com 

वसस: ३, क्रम- २३२, २०२१/शुक्रवाि  वेळ:३.३०P.M   तािीक:२९ऑक्टोबि,२०२१ 
फाट्या आठ वड्याचो हवामान सािांश 

(२१.१०.२०२१ते२८.१०.२०२१) 

हवामानाचेटनक

श 

हवामान अंदाि 

(३१.१०.२०२१ते०३.१1.२०२१) 
24 25 26 27 28 Date 30 31 01 02 03 

0.0 0.8 2.8 0.0 0.0 Rainfall (mm) 0 0 30 26 28 

33.0 29.0 32.8 33.6 34.0 
Max. Temp. 

(°C) 
34 35 35 35 34 

24.4 23.6 23.5 22.5 20.5 Min. Temp. (°C) 25 26 24 24 23 

     
Cloud cover 

(Octa) 
7 7 8 8 7 

88 98 96 85 82 Max. RH (%) 80 85 84 89 90 

80 66 46 34 33 Min. RH (%) 65 66 67 69 69 

4.2 2.4 4.2 3.1 4.1 
Wind 

Speed(km/h) 
10 5 5 6 5 

     
Wind direction 

(°) 

East-
Northeast 

East-
Northeast 

East-
Northeast 

East- 
Northeast 

East 

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

3.6 mm 3774.6 mm 

हवामानाचो सािांश/ 

चेतावनी 

• २९ ऑक्टोबर २०२१ हवामान सूके आसपाची शक्यता आसा॰ 

• ३० आणि ३१ ऑक्टोबर २०२१ वेगळ्या जाग्ाांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची 

खूप शक्यता आसा॰ 

• ०१ आणि ०२ नोवेम्बर २०२१ काय जाग्ाांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप 

शक्यता आसा॰ 

• कमाल आणि णकमान तापमान ३४°C आणि २३°C आसतले॰ 

• ०१ आणि ०२ नोव्हेंबर २०२१ णवजेच्या गडगडाटासकट वादळजावपाची खूप शक्यता आसा॰ 

ववस्तारित पावसाचा 

अंदाज 

Week १(२९ ऑक्टोबर ते ४ नोवेम्बर) 

● पावसाचे प्रमाि णजल्ह्यात जास्त उरपाची शक्यता आसा॰ 
● कमाल आणि णकमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ 

Week २(०५ नोवेम्बर ते ०९ नोवेम्बर) 

● पावसाचे प्रमाि चडुचजास्त उरपाची शक्यता आसा॰ 
●  कमाल आणि णकमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ 

 

सामान्य सल्ला 

• कीड आणि रोगाांचेर णनयांत्रि उपाय करा॰ 

• जणमनीतली  वलसाि  णटकवपाक लागून झाडाांच्या भोवती खिून गोल माती उबी करून(बेसीन) 

टेचेर मलणचांग करात॰ 

एसमएस 

• ०१ नोव्हेंबरपासून णजल्ह्यात पावसाचो  जोर वाढपाचो  अांदाज  आसा तेकालागून , शेतकऱयाांक 

खरीप भाताची कापिी पूिण करपाची आणि कापिी केलेले  भात सुक्या  व सुरणित णिकािी 

दोवारपाचो सल्लो  णदलो  जाता ॰ 

टपक 
टप्पा / कीड / 

िोग 
सल्लो 

वायगण भात 

“खिीप िाइस” 
धान्य भि 

• ०१ नोव्हेंबरपासून णजल्ह्यात पावसाचो  जोर वाढपाचो  अांदाज  आसा  

• म्हिून , शेतकऱयाांक खरीप भाताची कापिी पूिण करपाची आणि कापिी केलेले  

भात सुक्या  व सुरणित णिकािी दोवारपाचो सल्लो  णदलो  जाता॰ 



िबी भात 
िमीनीची 

तयािी 
• रबी  धानाच्या रोपवाणटकेखातीर  जमीन तयार करपाक  सुरू करु  येता 

अिसाणो 
िमीनीचीत

यािी 
• रबी  धानाच्या रोपवाणटकेखातीर  जमीन तयार करपाक  सुरू करु  येता 

िबी भािी 

नससिीची 

तयािी 

 

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

सुरू करपाक  येता॰ 

• णमरची णपकावयले प्रमुख रोगाांच्या णनयांत्रिाकलागुन इणमडाक्लोणप्रड @5-

10g + णिरम @2g प्रणत णकलो णबयाण्याचेर उपचार करपाक येता॰ 

आंबा 

 

मलणचांग 
 
 

  होपसस 

 

 

णलफ वेबसण   

 

• फळबाग स्वच्छ दोवरात,ति आणि भांगार काढून उडयात॰ 

• जणमनीतली  वलसाि  णटकवपाक लागून झाडाांच्या भोवती खिून गोल 

माती उबी करून(बेसीन) तेचेर मलणचांग करात॰ 

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

हॉप्पसण चेर  णनयांत्रि करपाक  मदत जातली॰ 

• या वेळार आांब्याचा बागेन णलफ वेबसणचो हल्लो जावपाची शक्यता आसा॰ 

• तेकालागून पानाांची जास्त गदी आसल्यार कापून उडोन ,पानाांचे जाळे  

काढून उडोवपाचे  आणि जाळून नष्ट केल्यार या णकडीचेर णनयांत्रि 

करपाक येता॰ 

• गांभीर प्रकरि आसल्यार लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन @ 1 णम/लीफवारिेची  

णशफारस केली जाता॰ 

काजू 

टी मॉस्किटो 

बग 

कािू से्टम 

आटण रूट 

बोअि 

)सीएसआि

ब( 

• फळबाग स्वच्छ दोवरात,ति आणि भांगार काढून उडयात॰ 

• जणमनीतली  वलसाि  णटकवपाक लागून झाडाांच्या भोवती खिून गोल 

माती उबी करून(बेसीन) तीतून मलणचांग करात॰ 

• काजू झाडाचेर“टी मोसणकटो बग” हल्लोां करू शकता त्याखाणतर 

काजूच्या बागाकडे लि दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक 

वापरपाचो सल्लोां णदलो जाता॰ 

सुपारर 

फू्रटिॉट 

)कोलेिोगा( 

 

 

 

बड़ िोट 

• पाम बेणसनचे मलल्ह्चांग केले जाव शकता॰ 

• बागेन पडलेली सुकलेली पाना  मलल्ह्चांग करपाक खातीर वापरली जाव 

शकता॰ 

• सुपाररतफू्रटरॉट (कोलेरोगा) ताब्यातदवरपाकबोडोणमश्राि१% लायात 

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

१५ सेंटीमीटर खोल माती खािप॰ 

नारळ 

बड़ िोट • पाम बेणसनचे मलल्ह्चांग केले जाव शकता 

• बागेन पडलेली सुकलेली पाना  मलल्ह्चांग करपाक खातीर वापरली जाव 

शकता 

• फुलाांकडचे  सुकलेले  पान, सूकलेली फुलाां आणि पडलेले नाल काढून 

उडयात आणि नष्ट करात 

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

• शेतकऱयाक  माडाची माईट चेर लि डोवरात आिी तेचेर कडुणलांबाचा 

केक वापर सुचवले जाता  - 5 णकलो/रोपो  करपाक येता 



 

पशुधन 

 

बेबीसीयोटस

स 

 

 

 

 

 

 

एफएमडी 

 

• नवांबर २०२1 मधे्य उत्तर गोयात बेबीसीयोणसस जावपाचो धोका खूब चड आसा 

• प्राण्याांत कीट्यो(णटकाांच्या) प्रभावाचेर णनयांत्रि दवरपाक लागून 

अ ॅकाररसाईड्सचो णनयणमत पिात वापर प्राण्याांच्या शेडमधे्य आनी त्याच्या 

आवणतभोवती वा प्राण्याांवयर करप गरजेचे 

• ताप आनी कॉफीच्या रांगाचे लघवी (मूत्र) णदसत जाल्यार प्राण्याांक पशुवैद्यकीय 

रुग्णालयात दखयात 

• दुध णदवपी जनावराांत पाय वा तोांडाचो रोग (एफएमडी) जावपचो धोका ख़ूब 

आसा. 

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

सोडान कीटकनाश करू शकता॰ 

मासेमािी 

 

टफनटफश / 

शेलटफश 

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

ऑयस्टराक  नायलॉनच्या  दोऱयाांन  रॅकान  लोमवउन जाऊ शकता  (उदकाची 

खारटपिा २५ पीएसयु पेिा जास्त असपाक जाय).  

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

सुरू केले जाव 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) 


