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District: GOMATI Period: Nov 11-15,  2015 

Bulletin No: Lembucherra- 02/ (Gomati)/ Nov /2015 Issuing Date: Nov 10, 2015 

 
Parameters 11-11-2015 12-11-2015 13-11-2015 14-11-2015 15-11-2015 

Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

Max Temp (
0
C) 29 31 30 30 31 

Min Temp (
0
C) 18 18 17 18 18 

Cloud Coverage Partly Cloudy Generally Cloudy Partly Cloudy Mainly Clear Mainly Clear 

Max RH (%) 92 96 90 91 95 

Min RH (%) 64 44 40 41 43 

Wind Speed (KmpH) 003 006 003 002 002 

Wind Direction North Easterly North Easterly North Easterly South Easterly South Easterly 

 

 
 

Last Week Weather Summary (Nov 4-10) Weather Forecast (Nov 11-15) 

Rainfall recorded at different stations are: 

এই সময়ে বিবিন্ন মহকুমার িবৃিপায়ের পবরমান:  
Weather may cloudy and dry till Nov 15. Day and night temp 

may remain unchanged and mostly vary from 29 to 31 and 17 to 

18 degrees. Wind may normal and mostly north easterly with the 

average speed of 3 km per hour. Humidity may vary from 40 to 

96 percent.  

আগামী ১৫ নয়িম্বর সকাল সায়ে আটটা পর্যন্ত আিহাওো মমঘাচ্ছন্ন 
ও শুষ্ক থাকয়ি৷ বিয়নর োপমাত্রা অপবরিবেয ে থাকয়লও রায়ের 
োপমাত্রা বকছুটা বনম্নমখুী থাকয়ি এিং র্থাক্রয়ম ২৯ মথয়ক ৩১ 
এিং ১৭ মথয়ক ১৮ বিগ্রী পর্যন্ত পবরিবেয ে হয়ে পায়র৷ এই সময়ে 
িাোয়সর মিগ স্বািাবিক থাকয়ি এিং প্রধানে উত্তর পূিয বিক 
মথয়ক গয়ে ৩ বকবম প্রবে ঘন্টাে িয়ে মর্য়ে পায়র৷ আর্দ্যো ৪০ 
মথয়ক ৯৬ শোংশ পর্যন্ত পবরিবেয ে হয়ে পায়র৷  

Udaipur: 0.0 mm Amarpur: 0.0 mm 

Birchandramanu: 0.0 mm Dist Avg: 0.0 mm 

 

Crop Stage Pest/ Disease Advisory 

Potato Sowing  

Prepare the land for potato cultivation without any further delay. 

This may help to avoid some bacterial infection at growing stage. 

Land may be ploughed thoroughly for proper tillage. If land is 

prepared good quality of seeds may be collected for planting. 

Cultivation from TPS is also found profitable. Seed must be 

treated before sowing. 

আল ু চায়ের জনয জবম তেবরর কাজ র্ে োোোবে সম্ভি মশে 
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কয়র িীজ লাবগয়ে বনয়ে হয়ি৷ জানেুারী মায়সর প্রথম পক্ষকায়ল 
আিহাওো সাধারনে খাবনকটা মমঘলা এিং বিয়নর ও রায়ের 
োপমাত্রার িযািধান মিবশ থায়ক র্া ধ্বসা জােীে মরায়গর অনকুুল৷ 
এই আিহাওোে আল ুগায়ছর িবৃিও িযাহে হে৷ োই অনবেবিলয়ম্ব 
আল ুলাগায়নার কাজ মশে কয়র বনন৷ িীজ মথয়ক আল ুউত্পািনও 
র্য়থস্ট লািজনক, েয়ি োর আয়গ িীজ অিশযই মশাধন কয়র বনয়ে 
হয়ি৷ 

Rabi Legumes 

(Toria, Sesame, 

Lintel etc) 

Transplanting  

Present weather is favorable for sowing of Toria, sesame, Lintel 

etc. Complete the sowing. Seed may be treated with Carbofuran 

and Bavistin followed by Rhizobium culture, 10 to 12 hours after 

the insecticide & fungicide treatment. The solution of 50 gm Gud 

per liter of water mixed with rhizobium culture may be mixed 

with the seed followed by shade dry for 10 to 12 hours.  

রবি মরশুয়ম েবরো, বেল, মসুর প্রিৃবে লাগায়নার এখন উপরু্ক্ত 
সমে৷ েয়ি লাগায়নার আয়গ িীজ কায়িযায় ােন এিং িযাবিবস্টন-এর 
র্দ্িয়ে িায়লা কয়র মশাধন কয়র বনয়ে হয়ি এিং এই ঔেধ প্রয়োয়গর 
১০ মথয়ক ১২ ঘন্টার পর রাইয়জাবিোম কালচার এিং বলটার বপছু 
৫০ গ্রাম গুয়ের র্দ্িয়ে চুবিয়ে বনয়ে ১০ মথয়ক ১২ ঘন্টা ছাোে 
শুবকয়ে বনয়ে হয়ি৷ 

Cole Crops & 

Tomato 

Vegetative 

stage 
Cut Worm 

Light irrigation on every alternate day may be given for better 

establishment and smooth growth. Mulching must be done after 

irrigation. Prevailing weather is conducive for the attack of cut 

worm which hide during day time in cracks of the soil and become 

active at dusk, feed on leave and cut the tender stem. 

িবৃিপাে না থাকার িরুন এিং গায়ছর িবৃি অিযাহে রাখয়ে ১/২ 
বিন পর পর মক্ষয়ে জলয়সয়চর িযািস্থা করয়ে হয়ি এিং জলয়সয়চর 
পর জবম অিশযই মেয়ক বিয়ে হয়ি৷ িেয মান আিহাওোে মক্ষয়ে 
লযািা মপাকার আক্রমন হওোর সম্ভািনা রয়েয়ছ৷ এই মপাকা বিয়নর 
মিলাে মায়ের ম াকয়ে লবুকয়ে থায়ক এিং সন্ধ্যাে গায়ছ আক্রমন 
কয়র কবচ পাো িা কান্ড মখয়ে গাছ নি কয়র মিে৷  

Rabi Maize Seedling  

Thinning and weeding along with gap filling may be done in the 

field. 

জবমর চারা হাল্কা কয়র বিন এিং মর্খায়ন মর্খায়ন প্রয়োজন িা 
মর্খায়ন পুয়রায়না চারা নি হয়ে মগয়ছ মসখায়ন নেুন চারা লাবগয়ে 
বিন৷ জবম আগাছামকু্ত রাখনু৷ 

Mango, Litchi 
Vegetative 

Growth  

Stress period are ahead. Prepare basin around the plant of mango, 

litchi etc to reduce the water losses. White washing on the base of 

the trunk may be made to avoid the attack of different soil borne 
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insects. Prepare the land to irrigate by next 15- 20 days. 

সাময়ন শুখা মরশুম৷ এই সমে আম, বলচু প্রিৃবে গায়ছ জলয়সয়চর 
প্রয়োজন হয়ি৷ বকন্তু জলয়সয়চর আয়গ গায়ছর েলা পবরস্কার কয়র 
মিবসন তেবর কয়র বনয়ে হয়ি৷ এয়ে জলয়সয়চর পর মাটি মেয়ক বিয়ে 
িা গায়ছর মগাোে জল ধয়র রাখয়ে সুবিয়ধ হয়ি৷ োছাো গায়ছর 
মগাো মাটি মথয়ক ৫/৬  ুট পর্যন্ত চুন বিয়ে রং কয়র বিয়ে হয়ি৷ 
এই রং এই শুখা মরশুয়মর বিবিন্ন মাটির মপাকার আক্রমন মথয়ক 
রক্ষা করয়ি৷ গায়ছর মগাোে বিয়শে কয়র অল্প িেয়সর গায়ছ আগামী 
পক্ষকায়লর ময়ধয জলয়সয়চর প্রয়োজন হয়ে পায়র৷ 

Cattle All stages  

Now as rain has gone off, cattle will be allowed to graze in the 

field. Thus they will be more expose to different disease/ 

infestation. It is thus recommend vaccinating the animal 

particularly for HS, FMD diseases before grazing.  

In case of shortage of green fodder and to maintain the nutrition 

straw may be mixed with Urea molasses (10 kg straw+ 200 gram 

urea+ 1 kg molasses soaked in 4lt water for 4hrs). 

গিাবি প্রােী এই সময়ে িবৃিপাে না থাকার িরুন সাধারনে মায়ে 
চয়ে মিোয়ি োই বিবিন্ন ধরয়নর মরায়গর সমু্মখীন হওোর 
সম্ভািনাও মিশী৷ এই সমস্ত প্রােীর মিয়হ HS ও FMD জােীে 
মরায়গর সংক্রামক মরায়ধ টিকাকরে একান্ত জরুরী৷ ধীয়র ধীয়র 
িাইয়র সিজু খায়িযর পবরমান কয়ম র্ায়ি৷ প্রােীর মিয়হ পুবি মর্াগান 
বনেন্ত্রন রাখয়ে ১০মকবজ শুকয়না খয়ের সায়থ ২০০ গ্রাম ইউবরো 
এিং ১ মকবজ গুে ৪ বলটার জয়লর সায়থ বমবশয়ে ৪ ঘন্টা বিবজয়ে 
রাখার পর মখয়ে বিয়ে হয়ি৷ 

Poultry All stages 

 It is good time for raising broiler chicks. Get your chicks from 

hatchery of repute. 

ব্রেলার মরুবগ চায়ের জনয নেুন িাচ্চা সংগ্রহ করুন৷ িায়লা 
হযাচাবর মথয়ক মরাগমকু্ত ও স্বাস্থযিান মরুবগ ছানা সংগ্রহ করয়ে হয়ি৷ 

Fish All stages 

 Apply doses of organic manure – 120 kg of FYM/week or 60 

kg/week of poultry manure or 112 kg/week of a mixture of FYM 

(3 parts) and poultry manure (1 part) or 20 liter/day of biogas 

slurry 

পুকুয়র িবৃিপাে না থাকার িরুন জলস্তর বনয়চর বিয়ক থাকয়ি৷ 
স্বািাবিকিায়িই এর  য়ল পকুুয়র খায়িযর মর্াগান কম থাকয়ি৷ োই 
মায়ছর খায়িযর মর্াগান িজাে রাখয়ে প্রবে সপ্তায়হ কাবন বপছু ১২০ 
মকবজ মগাির সার িা ৬০ মকবজ মপালবি সার িা বেন িাগ মগাির 
সায়রর সায়থ এক িাগ মপালবি সার পুকুয়র বছটিয়ে বিন৷ 

 
Mr D Daschaudhuri           Dr M Datta 
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Technical Officer                       Nodal Officer 
 
Expert Team of ICAR, Tripura Centre 

  

 Name   Designation Department   Contact 

1. Dr Biswajit Das Pr Scientist Horticulture  biswajitsom_dr@yahoo.co.in 

2. Dr A Haldar  Pr Scientist Animal Reproduction   

3. Dr G S Yadav  Scientist Agronomy   gulab.iari@gmail.com 

4. Mrs L Sahoo  Scientist Fisheries   lucy2311@gmail.com 

5. Mr C Debnath  Scientist Fisheries  chandannath23@gmail.com 

6. Mrs Hemavati R Scientist Plant Pathology  hemaiari@gmail.com 

  
 
Collaborating Department:- 
 

1. Department of Agriculture, Govt of Tripura, Agartala 

2. Department of Bio-Technology, Govt of Tripura, Agartala 

3. KVK, Birchandramanu, South Tripura 

4. KVK, Chebri, West Tripura 

5. KVK, Salema, Dhalai 

6. KVK, North Tripura, Panisagar 
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