AGROMET ADVISORY BULLETIN
ICAR RESEARCH COMPLEX FOR NEH REGION
Tripura Centre, Lembucherra – 799 210
(Prepared based on District wise Weather Forecast received from IMD, Agartala)
State Composite Bulletin

Bulletin No: Lembucherra- 068/ 2022-23

Issuing Date: Nov 22, 2022

Rainfall in the State during Nov 16-22, 2022 is NIL

Standardized Precipitation Index (SPI) for the
period of Oct 20 to Nov 16 is showing Mildly
Wet Condition in the entire state except Dhalai
where conditions are Mildly Dry. The NDVI
(image on right side) ending Week No 46 (Nov
12 - 18) indicate vegetative conditions in the
state is Good to Moderate over the state.

Extended Range Forecast
(Nov 27 – Dec 03, 2022)
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COMPOSITE STATE WEATHER FORECAST UPTO 08:30 AM OF 27.11.2022
The weather will be mostly dry and clear till Nov 27. Max and min temp may vary from 28 to 31 and 14 to 16 degree
respectively. Wind may mostly be Northerly with maximum average speed of 6 km per hour. Max and min humidity
may be 99 and 33 percent respectively.
আগামী 27 নভেম্বর পর্যন্ত আবহাওয়া মূলত শুষ্ক এবং পরিষ্কাি থাকবব। সববোচ্চ এবং সবয রিম্ন তাপমাত্রা র্থাকর বম 28 থথবক 31 এবং 14
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থথবক 16 রিরি পর্যন্ত পরিবরতয ত হবত পাবি। বাতাস প্রধািত উত্তি রিক থথবক গবে সববোচ্চ ঘন্টায় 6 রকরম থববগ ববয় থর্বত পাবি। সববোচ্চ
এবং সবয রিম্ন আর্দ্যতা র্থাকর বম 99 এবং 33 শতাংশ হবত পাবি।
GENERAL ADVISORY
The pressure on the soil moisture will increase due to dry spell. Necessary arrangements should be taken to conserve
the moisture. Sow the seed with minimum tillage. Mulching should be done after irrigation. Farmers having four
irrigations facility are advised to cultivate potato and those who have at least 2 - 3 irrigation facility, may proceed for
the cultivation of Gram, Lentil, Pea, etc. Seeds of pulse crops must be treated with Rhizobium culture before sowing.
বৃরিপাত িা থাকাি িিুি মারটি তবসি উপি চাপ বােবব। তাই তস সংিক্ষবিি প্রবয়াজরিয় বযাবস্থা িহি কিবত হবব। জলবসবচি পি মারট
থেবক থিওয়াি বযাবস্থা িহি কিবত হবব। িতু ি ফসল র্তটু কু সম্ভব কম হাল রিবয় লাগাবত হবব। থর্সমস্ত জরমবত চািবাি জলবসবচি সুরববধ
িবয়বে থসখাবি আলু চাষ কিা থর্বত পাবি এবং থর্খাবি 2 থথবক 3 রট জলবসবচি সুরববধ িবয়বে থসখাবি িাল জাতীয় শষয বা সরিষা, রতল
বা মটি-এি চাষ কিা থর্বত পাবি৷ িাবলি বীজ লাগাবিাি পূববয িাইজরবয়াম কালচাবিি মাধযবম থশাধি কবি রিবত হবব৷
SMS BULLETIN
Complete the land preparation and planting of potato seed with good quality of seed at the earliest to avoid some
bacterial infection at growing stage.
আি থিিী িা কবি আলু চাবষি জিয জরম ততরিি কাজ থশষ কবি রিবত হবব৷ আলুি জরমি অম্লতা 5.5 থথবক 7.5 এি মবধয থাকবত হবব৷
কম বা থবরশ অম্লতা গাবেি বৃরি বা ফলবি বযাঘাত সৃরি কবি৷
RABI LEGUMES (TORIA, SESAME, LINTEL ETC)
Conserve moisture in the field. Avoid surface irrigation if possible other wise use mulching after irrigation to prevent
expose of land.
জরমি তস সংিক্ষবিি জিয জলবসবচি পি জরম থেবক রিবত হবব৷ িুই আবলি মধযবরতয জায়গা ধাবিি খে বা অিয থর্বকাি পাতা বা
পরলরথি রিবয় থেবক রিবল জরমি তস অবিকরিি ধবি িাখা সম্ভব হয়৷
POTATO
Weather will be favorable for planting of potato. Complete the planting. Seed must be treated with Mancozeb @ 5 gm
in 1 litter of water for about 10 minutes for seed treatment. Select healthy and disease free seed.
আগামী কবয়করিি আবহাওয়া আলু চাবষি উপবর্াগী থাকবব এবং এই সুবর্াবগ আলু লাগাবিাি কাজ থশষ কবি রিবত হবব৷ আলু লাগাবিাি
আবগ বীজ আলু মযািবকাবজব 5 িাম প্ররত রলটাি জবল গুবল 10 রমরিট চু রববয় রিবত হবব৷ রবশ্বাসবর্াগয জায়গা থথবক আলুি বীজ সংিহ
কিবত হবব৷
MANGO, LITCHI
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 insects.
সামবি শুখা মিশুম৷ এই সময় আম, রলচু প্রভৃ রত গাবে জলবসবচি প্রবয়াজি হবব৷ রকন্তু জলবসবচি আবগ গাবেি তলা পরিস্কাি কবি থবরসি
ততরি কবি রিবত হবব৷ এবত জলবসবচি পি মারট থেবক রিবত বা গাবেি থগাোয় জল ধবি িাখবত সুরববধ হবব৷ তাোো গাবেি থগাো মারট
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থথবক 5/6 ফু ট পর্যন্ত চু ি রিবয় িং কবি রিবত হবব৷ এই িং এই শুখা মিশুবমি রবরভন্ন মারটি থপাকাি আকর মি থথবক িক্ষা কিবব৷
GOAT
Special care during winter is necessary. Animal must kept warm particularly during winter. Shed should be covered
with polythene to protect from cold breeze. Animal must exposed to sunlight at least for 4 hours in a day. Use paddy
straw or split bamboo on the floor to protect from cold.
শীতকাবল োগবলি রববশষ র্ত্ন প্রবয়াজি। ঠাণ্ডা বাতাস থথবক িক্ষা থপবত থশিবক পরলরথি রিবয় থেবক রিবত হবব। প্রাণীবক রিবি কমপবক্ষ 4
ঘন্টা সূবর্যি আবলাবত থাকবত হবব। ঠান্ডা থথবক িক্ষা থপবত থমবেবত ধাবিি খে বা বাাঁশ বযবহাি কিা থর্বত পাবি।
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