
 

 

 

ગ્રાભીણકૃષ ભૌવભ વેલા  

કૃષ શલાભાન વેર, કૃષ ષલજ્ઞાન ષલબાગ  

જુનાગઢ કૃષ મુનીલવીટી 

જુનાગઢ – ૩૬૨૦૦૧ 

ઈભેઈર:-amfujnd@yhaoo.comપોન નં.૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૯ 

 
 

શલાભાન આગાશી આધાયીત દષિણ વૌયાષ્ટ્ર ખેત આફોશલાકીમ ષલસ્તાયનાજુંનાગઢ જીલ્રા ભાટ ેકૃષ વરાશ ફુરેટીન 

(કૃષ શલાભાન વેર, જુનાગઢ કૃષ મુષનલવીટી અને બાયત શલાભાન ષલબાગ દ્લાયા વંન્ન) 
(#આઝાદી નોઅભૃત ભશોત્વલ#) 

લાય:- ભંગલાય                              તાયીખ:-૩૦/૧૧/૨૦૨૧ 

શલાભાન આગાશી આધાયીત ફુરેટીન: ૦૭૦(૨૦૨૧-૨૨) 

ાછરાાંચ દદલવનુ ંશલાભાન 

(તાયીખ:- ૨૫થી૨૯નલેમ્ફય, ૨૦૨૧) 
શલાભાન દયફો શલાભાન આગાશી આગાભી ાંચ દદલવ ભાટ ે

(તાયીખ:-૦૧ થી૦૫ દડવેમ્ફય,૨૦૨૧) 

ભાન્મ૦૫દડવેમ્ફય,૨૦૨૧.વલાયના ૮:૩૦ લાગમા ંવુધી 
૨૫/૧૧  ૨૬/૧૧ ૨૭/૧૧ ૨૮/૧૧ ૨૯/૧૧ તાયીખ ૦૧/૧૨ ૦૨/૧૨ ૦૩/૧૨ ૦૪/૧૨ ૦૫/૧૨ 

0 0 0 0 0 લયવાદ(ષભભી) 21 25 0 0 0 

33.2 32.5 33.6 34.2 34.3 ભશતભ તાભાન (
o
વ.ેગ્ર)ે 33 29 32 32 33 

17.0 13.1 14.8 15.1 14.8 રઘુતભ તાભાન (
o
વ.ેગ્ર)ે 20 18 16 18 20 

0 0 0 0 0 લાદની ષસ્થષત 8 8 0 0 0 

50 72 73 87 85 વલાયના બેજના ટકા 86 85 77 63 60 

31 39 41 38 28 ફોયફાદ ના બેજના ટકા 31 78 52 48 41 

2.7 2.7 1.9 1.6 2.3 લનની ગષત (દકભી/કરાક) 16.8 19.7 19.5 14.2 14.0 

50 340 50 340 140 લનની દદળા 111 34 63 99 79 
 

વાભાન્મવરાશ 
બાયત વયકાયશ્રીના શલાભાન ષલબાગ તયફ્થી ભેર શલાભાન આગાશીની ભાશીતી અનુવાય અત્રેના ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ વેલા મોજના, 

જૂનાગઢ કૃષ મુષનલવીટી, જૂનાગઢ તયપથી જણાલલાભા આલ ેછે ક ેદષિણ વૌયાષ્ટ્ર ખેત આફોશલાકીમ ષલસ્તાયનાજુનાગઢ જીલ્રાભા ંઆગાભી 

તાયીખ ૦૧/૧૨/૨૦૨૧ થી ૦૫/૧૨/૨૦૨૧ દયમ્માન આકાળ ભુખ્મત્લ ેઆગાભી ાંચ દદલવોભા ં  ચોખ્ખંુ થી લાદછામુ ંયશેળ,ે જીલ્રાભા ં

આગાભી બે દિવસો દયષભમાન ભધ્મભ લયવાદની ળક્મતાઓ છે.લનની ઝડ થી કીભી/કરાક યશેલાની ળક્મતા યશેળ.ે આ 

વભમગાાભા ંભશતભ તાભાન  થી ડીગ્રી વેન્ટીગ્રેડ યશેળ ેતેભજ રઘુતભ તાભાન  થી ડીગ્રી વેન્ટીગ્રેડ યશેલાની વંબાલના છે. 

 

 ભાન્મ લયવાદની વૂચી ભુજફ જુનાગઢ જીલ્રાભા ં ૧૪ઓક્ટોફય થી૧૦નલેમ્ફય, ૨૦૨૧ નાવભમગાા દયષભમાન 

લધુશલીવૂકીષસ્થષત જોલા ભેર છે. 

 વાપ્તાષશક લયવાદ આગાશીનીવૂચી ભુજફ દષિણ વૌયાષ્ટ્રનાષંલસ્તાયભા ં તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૧ થી તા. ૧૧/૧૨/૨૦૨૧ 

વાભાન્મ થી નીચે લયવાદની ળક્મતાઓ છે. 

 ભેઘદૂત એપ્રીકેળન:-કૃષ શલાભાન વરાશ વેલા અન ે શલાભાન આગાશી અંગેની જાણકાયીભેલલાભાટ ે ડાઉનરોડ કયો 

ભેઘદૂત એપ્રીકેળન ક ેજે ખેડૂતોન ેતેભનીસ્થાષનક બાાભાંસ્થાન, ાક અન ેળુધન ષલળ ેશલાભાન આધાદયત કૃષ વરાશ 

પ્રદાન કયળ.ે 

 ભેઘદૂત એપ્રીકેળનનડેાઉનરોડ કયલા ભાટ ેનીચેની લરક ય ષક્રક કયો. 
એન્રોઈડ(ભોફાઈર)ઉમોગકતાા:https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.m

mailto:amfujnd@yhaoo.com
https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot


 

 

eghdoot 
 
આઈ.ઓ.એવ.ઉમોગકતાા:- 
https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 

 
 કોયોના (કોલીડ-૧૯) યોગચાાની ભશાભાયી ના રીધ,ેખેડૂતષભત્રો એ ખેતય ય ખેતીની કાભગીયી દયષભમાન ખેત વાધનો / 

ઓજાયો અન ેખેત ભજુયો વાથ ેએક્ફીજાથી વાભાજીક અંતય યાખલુ ંઅન ેતે ભાટ ેની વાલધાની અન ેવરાભતી યાખલી 

તેભજ અગભચેતી જાલલી. 

 ખેતયભા ંઉબાાકભા ંલયવાદનુ ંાણી બયામ યશેતુ શોમતો તેના ષનકારની મોગમ વ્મલસ્થા કયલી. 

 ષળમા ુાકોભા ંઆંતયખેડ અને શાથથી લનદાભણની કાભગીયી ભુલ્તલી કયલી. 

 ષળમા ુાકોભા ંખાતય અન ેકૃષ યવામણ શાર ુયતુ ભુલ્તલી યાખલ.ુ 

 પઝાડ ાકો ભાં પોની વભમવય ઝડ થી લીણી કયીને પઝાડોને બાય ેલન વાભે ય િણ ભેલલા ભાટે ટેકા 

આલાની વ્મલસ્થા કયલી. 

 ખેતયભા ંખુલ્રાભા ંડેર ચાયાને ણ વરાભત જગમાએ વંગ્રહ્લલાની વ્મલસ્થા કયલી.
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ઘઉં 
લાલેતય / 

ઉગાલો / લૃષદ્ધ 

ગ.ુજુ.ઘઉં – ૪૬૩, 

રોક – ૧ અન ે૧૧, 

ગ.ુ ઘઉં – ૩૬૬, 

૪૯૬, ૧૭૩ અન ે

૧૧ 

 ૨૬ નલેમ્ફય થી ૧૦ દડવેમ્ફયના ંવભમગાા દયષભમાન ઘઉંનુ ંભોડુ ંલાલેતય કયલુ.ં 

 ઉધઈનો ઉ૫દ્રલ ઘટાડલા અગાઉના ં ાકના ં અલળેોાંદડા,ં ભૂ અન ે ડાીઓનો 

નાળ કયલો. 

 વારુ કશોલામેર ુ છાષણમુ ં ખાતય લાયલુ.ં ખાતય તયીક ે દદલેરા,રીંફોી અનેકયંજ 

લગેયેના ખોનો ઉ૫મોગ કયલો. 

 ઘઉંનાં૧૦૦ દક.ગ્રા. ષફમાયણ દીઠ ફામપેન ્થ્રીન ૧૦ ઈવી ય૦૦ ષભ.ષર. અથલા 

પીપ્રોનીર ૫ એવવી ૬૦૦ ષભ.ષર. અથલા ક્રોયામયીપોવ ૨૦ ઈવી ૪૦૦ 

ષભ.ષર. ૫ ષરટય ાણીભા ંષભશ્રણ કયી ટ આલો. 

 ાકન ેએકવયખાંવભમગાાભાંીમત આલ.ુ 

 ઘઉંના ઉબા ાકભા ંઉધઈનો ઉ૫દ્રલ ળરુ થતો જણામ તો તુયત જ એક શેકટય ાક 

ષલવ ્તાય ભાટ ે પીપ્રોનીર ૫ એવવી ૧.૬૦૦ ષરટય અથલા ક્રોયામયીપોવ ૨૦ 

ઈવી ૧.૫ ષરટય દલાન ે ૧૦૦ દક.ગ્રા. યેતી વાથ ે ષભશ્રણ કયી ફયાફય બેલીન ે

https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155


 

 

દલાની ભાલજત આેર યેતી ઘઉંના ઉબા ાકભા ં ુંખલી અન ે ત ્માય ફાદ ાકન ે

શલ ુષમત આ૫લુ.ં 

 લાલેતય ફાદ ૩૦ થી ૩૫ દદલવ ેષનદાભણ ષનમંત્રણ ભાટ ે૨૦ ભીરી ૨,૪ ડી. અથલા 

ભેટવલ્ફ્મુયન ષભથાઈર ૦.૮ ગ્રાભ ૧૦ રીટય ાણીભા ંબેલી છંટકાલ કયલો. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણ ની કાભગીયી કયલી. 

ચણા ઉગાલો / લૃષદ્ધ ભોરો 

 ાકન ેએકવયખાંવભમગાાભાંીમત આલ.ુ 

 ભોરોના ંદયિણ ભાટ ેીા ચીકણા ીંજય પ્રષત શેકટેય ે૧૦ પ્રભાણ ેગોઠલલા. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણઅન ેઆંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

ઘાણા ઉગાલો / લૃષદ્ધ ભોરો 

 લધાય ેડતુ ંાણી આલુ ંનષશ. 

 ભોરો વાભ ેયિણ ભેલલા થામાભેથોકઝાભ ૭૦ ડફલ્મુએવ દલા ૪.૨ ગ્રાભ/દક.ગ્રા. 

ફીજન ેટ આલો. 

 ાકન ેએકવયખાંવભમગાાભાંીમત આલ.ુ 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણ ની કાભગીયી કયલી. 

રવણ ઉગાલો / લૃષદ્ધ ચુવીમા 

 ાકન ેએકવયખાંવભમગાાભાંીમત આલ.ુ 

 આ ચુવીમાજીલાતના અવયકાયક ષનમંત્રણ ભાટ ેબ્મુલેયીમા ફાઝીમાના ૧.૧૫ લ.ેા. 

નો પ્રથભ છંટકાલ જીલાત દેખામ ત્માય ે ૦.૦૦૩૫% ( ૩૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય 

ાણીભા)ં, ફીજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય ાણી) અન ેત્રીજો ૦.૦૦૯ 

ટકા (૮૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય ાણી) ૧૦ દદલવના અંતય ેકયલા. ૨.  

 આ ચુવીમાજીલાતના યાવામષણક ષનમંત્રણ ભાટ ે ડામભીથોએટ ૩૦ ઇ.વી. ૧૦ 

ષભ.રી. અથલા કલીનારપોવ ૨૫ ઇ.વી. ૨૦ ષભ.રી. દલા ૧૦ રીટય ાણીભા ં

બેલી દલાની અવયકાયકતા લધાયલા તેભા ંસ્ટીકય ઉભેયી દ્રાલણનો છંટકાલ કયલો. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણ ની કાભગીયી કયલી. 

ચોભાવુ ં

ભગપી 
રણણી -  ભગપીના ંાકની રણણીની કાભગીયી આગાભીશલાભાન દયષસ્થષત ભુજફ કયલી. 

કાવ 
ફૂર / ઝીન્ડલા 

ષલકાવ/ લીણી 
ગુરાફી ઈમ  

 ફૂર અલસ્થાથી ગુરાફી ઈમની ભોજણીની ળરૂઆત કયલી. જો છોડ ય ફંધ 

ાંખડીલાા ફૂર જોલા ભ ેતો એન ેલીણી રઇ તેનો નાળ કયલો. 

 એક એકય ષલસ્તાય ભાંથી ૨૦ રીરા જીંડલા તોડી ગુરાફી ઈમની િમ્મભાત્રાની 

ચકાવણી કયલી. 

 ગુરાફી ઈમની િમ્મભાત્રા૧૦% નુકળાન કયેર ફૂર અથલા ૧૦%  નુકળાન કયેર 

જીંડલા અથલા ૮ નય ફૂદા કડામેરા/ટ્રે/યાત્રી વતત ૩ દદલવ ભાટ ેછે. 

 જો ગુરાફી ઈમ િમ્મભાત્રા લટાલ ે તોથામોડીકાફા ૭૫ ડબ્લ્મ.ુ ી. ૨૦ ગ્રાભ 

અથલા ક્લીનારપોવ ૨૦ એ. પ. ૨૦ ભી.રી./૧૦ રીટય ાણીભા ંબેલી ાક ય 

છંટકાલ કયલો. 

 ફડા ચીવ ગોઠલલા. 

 ક્રોયોામયીપોવ ૨૦% ઈ. વી. ૨૫ ભી. રી. અથલા થમોડીકાફા ૭૫% ડફલ્મ.ુ 

ી. ૨૦ ગ્રાભ./૧૦ રીટય ાણીભા ં બેલી બભયી છોડમાના ં ૧૦ દદલવ છી 

છંટકાલ કયલો. 

 વાયો અન ે નુકળાનલાો કાવ જુદો લીણલો. વાયા કાવનો વંગ્રશ કયલો ક ે

ફજાયભા ંલેંચલો જમાય ેનુકળાનલાા કાવનો નાળ કયલો. 

 કાવ જેભ જેભ ાકતો જામ તેભ તેભ લીણી કયલી અન ેલીણી વલાયના વભમ ેકયલી. 

 ાકન ેજરૂયીમાત ભુજફ ીમત આલ.ુ 

તુલેય  ડાી / ફૂર 
તુલેય નો વ્મંધત્લ 

લામયવ , ચુવીમા 

 પ્રોયગાઈટ ૫૭ ઈવી અથલા સ્ામયોભેવીપેન ૨૨.૯ એવવી ૧૦ ષભરી/૧૦ રી. 

નો છંટકાલ કયીનેતુલેય નો વ્મંધત્લ લામયવ અટકાલી ળકામ છે. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણઅન ેઆંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

 ાકન ેજરૂયીમાત ભુજફ ીમત આલ.ુ 

 તુલેયના ાકભા ં૫૦ % ફુર ફેવલાની અલસ્થામ ેચુવીમા જીલાતના ષનમત્રણ ભાટ ે

૧૫ ભીરી ોરીટ્રીન અથલા ૨૦ ગ્રાભ એવીપેટ અથલા ૫ ભીરી ઈન્ડોિાકાફા 

અથલા ૨૫ ભીરી  પ્રોપેનોપોવ દલાન ે૧૦રીટય ાણીભા ંબેલી છંટકાલ કયલો. 

એયંડા  ફૂર/ ગ ફંધાલા ઝા અન ેાનના  ઝા અન ેાનના ંટકાના ં યોગભાટેભેન્કોઝેફ ૭૫% લ.ેા.  ૨૬ ગ્રાભ/૧૦ રી. 



 

 

ટકાનો યોગ અથલા કોય ઓક્વીક્રોયાઈડ ૫૦% લ.ેા. ૪૦ ગ્રાભ/૧૦ રી. ભુજફ છંટકાલ 

કયલો. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણઅન ેઆંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

 ાકન ેજરૂયીમાત ભુજફ ીમત આલ.ુ 

 લાદછામુ ંશલાભાન ષસ્થષતન ેકાયણ ેએયંડાભા ંઘોડીમા ઈમના ષનમંત્રણ ભાટ ે૨૦ 

ભીરી ક્લીનાલ્પોવ ( ૧.૫ % બુકી) અથલા ૪૦ ગ્રાભ કાફાાયીર ૧૦ રી. ાણીભા ં

બેલી છંટકાલ કયલો. 

ળાકબાજી વ્રુધ્ધી/ફુર/ પ -  આ વભમગાા દયષભમાન દલા છંટકાલની કાભગીયીકયલી. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણઅન ેઆંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

 ળાકબાજી ાકોન ેવભમવય ીમત આલ.ુ 

 ળાકબાજીના ાકોન ેનીદાભણ ભુકત કયલ ુઅન ેષનમભીત ષમત આલ.ુ 

ળાકબાજી ન ેવભમવય ઉતાયી ગ્રેડીંગ કયી ફજાયભા ંભુકલા. 

ળુારન - - 

 ળુઓન ેમોગમ આશાય આલો& ીલા ભાટ ેચોખ્ખુંાણી આલુ ંઅન ે

ળુઓના યશેઠાણ ચોખ્ખા યાખલા. 

 ભાખી ભચ્છયથી યિણ ભાટ ેપીનાઈર છાટલ.ુ 

 ળુઓન ે મોગમ આશાયભાંખષનજમુક્ત ષભશ્રણ વાથ ે વંગ્રષશત ચાયા 

આો. ચાયા ન ેવરાભત સ્થ ેવંગ્રષશત કયલો જોઈએ. 

 ચાયા ભાટ ેચાપ કટય લાયો. 

 ળુઓભા ં ઈતયડીના ષનમંત્રણ ભાટ ે ડેલ્ટાભેથ્રીન  અથલા એભીટાઝ ૨ 

ભીરી/ ૧ રીટય ાણીભા ંનાખીન ેછાટલી. 

 દુધાા ળુઓના આઉન ે ઝીંક ઓક્વાઈડ અથરા ફોયીક ાલડયથી 

ફયાફય વાપ કયલા. 

 

 

ગ્રાભીણકૃષ ભૌવભ વેલા  

કૃષ શલાભાન વેર, કૃષ ષલજ્ઞાન ષલબાગ  

જુનાગઢ કૃષ મુનીલવીટી 

જુનાગઢ – ૩૬૨૦૦૧ 

ઈભેઈર:-amfujnd@yhaoo.comપોન નં.૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૯ 

 
 

શલાભાન આગાશી આધાયીત દષિણ વૌયાષ્ટ્ર ખેત આફોશલાકીમ ષલસ્તાયનાંોયફંદય જીલ્રા ભાટ ેકૃષ વરાશ ફુરેટીન 
(કૃષ શલાભાન વેર, જુનાગઢ કૃષ મુષનલવીટી અન ેબાયત શલાભાન ષલબાગ દ્લાયા વંન્ન) 

(#આઝાદી નોઅભૃત ભશોત્વલ#) 
લાય:- ભંગલાય                                તાયીખ:-૩૦/૧૧/૨૦૨૧ 

શલાભાન આગાશી આધાયીત ફુરેટીન: ૦૭૦(૨૦૨૧-૨૨) 

ાછરાાંચ દદલવનુ ંશલાભાન 
(તાયીખ:- ૨૫ થી૨૯નલેમ્ફય, ૨૦૨૧) 

શલાભાન દયફો શલાભાન આગાશી આગાભી ાંચ દદલવ ભાટે 
(તાયીખ:-૦૧ થી ૦૫ દડવેમ્ફય,૨૦૨૧) 

ભાન્મ૦૫દડવેમ્ફય,૨૦૨૧.વલાયના ૮:૩૦ લાગમા ંવુધી 
૨૫/૧૧  ૨૬/૧૧ ૨૭/૧૧ ૨૮/૧૧ ૨૯/૧૧ તાયીખ ૦૧/૧૨ ૦૨/૧૨ ૦૩/૧૨ ૦૪/૧૨ ૦૫/૧૨ 

0 0 0 0 0 લયવાદ(ષભભી) 4 15 0 0 0 

33.5 33.4 32.1 - 33.7 ભશતભ તાભાન (
o
વ.ેગ્ર)ે 32 28 30 31 31 

17.0 15.5 16.2 17.6 17.5 રઘુતભ તાભાન (
o
વ.ેગ્ર)ે 18 16 15 17 18 

0 0 0 2 3 લાદની ષસ્થષત 8 7 0 0 0 

93 79 88 86 71 વલાયના બેજના ટકા 76 79 69 58 57 

36 66 41 - 35 ફોયફાદ ના બેજના ટકા 31 70 43 44 43 

3.7 - - 7.4 - લનની ગષત (દકભી/કરાક) 13.7 22.1 21.6 18.2 13.3 

mailto:amfujnd@yhaoo.com


 

 

360 - - 20 - લનની દદળા 112 90 66 109 71 

વાભાન્મવરાશ 

બાયત વયકાયશ્રીના શલાભાન ષલબાગ તયફ્થી ભેર શલાભાન આગાશીની ભાશીતી અનુવાય અત્રેના ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ વેલા મોજના, 

જૂનાગઢ કૃષ મુષનલવીટી, જૂનાગઢ તયપથી જણાલલાભા આલ ે છે ક ે દષિણ વૌયાષ્ટ્ર ખેત આફોશલાકીમ ષલસ્તાયનાોયફંદય જીલ્રાભા ં

આગાભી તાયીખ ૦૧/૧૨/૨૦૨૧ થી ૦૫/૧૨/૨૦૨૧ દયમ્માન આકાળ ભુખ્મત્લ ેઆગાભી ાંચ દદલવોભા ં ચોખ્ખંુ થી લાદછામુ ંયશેળ,ે 

જીલ્રાભા ંઆગાભી બે દિવસો દયષભમાન હળવા લયવાદની ળક્મતાઓ છે.લનની ઝડ 13.3 થી 22.1 કીભી/કરાક યશેલાની ળક્મતા 

યશેળ.ે આ વભમગાાભા ંભશતભ તાભાન 28 થી 32 ડીગ્રી વેન્ટીગ્રેડ યશેળ ેતેભજ રઘુતભ તાભાન થી  ડીગ્રી વેન્ટીગ્રેડ યશેલાની 

વંબાલના છે. 

 ભાન્મ લયવાદની વૂચી ભુજફ ોયફંદયજીલ્રાભા ં ૧૪ઓક્ટોફય થી૧૦નલેમ્ફય, ૨૦૨૧ નાવભમગાા દયષભમાન 

શલીબેજનીષસ્થષત જોલા ભેર છે. 

 વાપ્તાષશક લયવાદ આગાશીનીવૂચી ભુજફ દષિણ વૌયાષ્ટ્રના ં ષલસ્તાયભા ંતા.૦૫/૧૨/૨૦૨૧ થી તા. ૧૧/૧૨/૨૦૨૧ 

વાભાન્મ થી નીચે લયવાદની ળક્મતાઓ છે. 

 ભેઘદૂત એપ્રીકેળન:-કૃષ શલાભાન વરાશ વેલા અન ે શલાભાન આગાશી અંગેની જાણકાયીભેલલાભાટ ે ડાઉનરોડ કયો 

ભેઘદૂત એપ્રીકેળન ક ેજે ખેડૂતોન ેતેભનીસ્થાષનક બાાભાંસ્થાન, ાક અન ેળુધન ષલળ ેશલાભાન આધાદયત કૃષ વરાશ 

પ્રદાન કયળ.ે 

 ભેઘદૂત એપ્રીકેળનનડેાઉનરોડ કયલા ભાટ ેનીચેની લરક ય ષક્રક કયો. 

એન્રોઈડ(ભોફાઈર)ઉમોગકતાા:https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.m
eghdoot 

આઈ.ઓ.એવ.ઉમોગકતાા:- 

https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 

 

 કોયોના (કોલીડ-૧૯) યોગચાાની ભશાભાયી ના રીધ,ેખેડૂતષભત્રો એ ખેતય ય ખેતીની કાભગીયી દયષભમાન ખેત વાધનો / 

ઓજાયો અન ેખેત ભજુયો વાથ ેએક્ફીજાથી વાભાજીક અંતય યાખલુ ંઅન ેતે ભાટ ેની વાલધાની અન ેવરાભતી યાખલી 

તેભજ અગભચેતી જાલલી. 

 ખેતયભા ંઉબાાકભા ંલયવાદનુ ંાણી બયામ યશેતુ શોમતો તેના ષનકારની મોગમ વ્મલસ્થા કયલી. 

 ષળમા ુાકોભા ંઆંતયખેડ અને શાથથી લનદાભણની કાભગીયી ભુલ્તલી કયલી. 

 ષળમા ુાકોભા ંખાતય અન ેકૃષ યવામણ શાર ુયતુ ભુલ્તલી યાખલ.ુ 

 પઝાડ ાકો ભાં પોની વભમવય ઝડ થી લીણી કયીને પઝાડોને બાય ેલન વાભે ય િણ ભેલલા ભાટે ટેકા 

આલાની વ્મલસ્થા કયલી. 

 ખેતયભા ંખુલ્રાભા ંડેર ચાયાને ણ વરાભત જગમાએ વંગ્રહ્લલાની વ્મલસ્થા કયલી.

https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155
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ઘઉં 
લાલેતય / 

ઉગાલો / લૃષદ્ધ 

ગ.ુજુ.ઘઉં – ૪૬૩, 

રોક – ૧ અન ે

૧૧, ગ.ુ ઘઉં – 

૩૬૬, ૪૯૬, 

૧૭૩ અન ે૧૧ 

 ૨૬ નલેમ્ફય થી ૧૦ દડવેમ્ફયના ંવભમગાા દયષભમાન ઘઉંનુ ંભોડુ ંલાલેતય કયલુ.ં 

 ઉધઈનો ઉ૫દ્રલ ઘટાડલા અગાઉના ં ાકના ં અલળેોાંદડા,ં ભૂ અન ે ડાીઓનો 

નાળ કયલો. 

 વારુ કશોલામેર ુ છાષણમુ ં ખાતય લાયલુ.ં ખાતય તયીક ે દદલેરા,રીંફોી અનેકયંજ 

લગેયેના ખોનો ઉ૫મોગ કયલો. 

 ઘઉંનાં૧૦૦ દક.ગ્રા. ષફમાયણ દીઠ ફામપેન ્થ્રીન ૧૦ ઈવી ય૦૦ ષભ.ષર. અથલા 

પીપ્રોનીર ૫ એવવી ૬૦૦ ષભ.ષર. અથલા ક્રોયામયીપોવ ૨૦ ઈવી ૪૦૦ 

ષભ.ષર. ૫ ષરટય ાણીભા ંષભશ્રણ કયી ટ આલો. 

 ાકન ેએકવયખાંવભમગાાભાંીમત આલ.ુ 

 ઘઉંના ઉબા ાકભા ંઉધઈનો ઉ૫દ્રલ ળરુ થતો જણામ તો તુયત જ એક શેકટય ાક 

ષલવ ્તાય ભાટ ે પીપ્રોનીર ૫ એવવી ૧.૬૦૦ ષરટય અથલા ક્રોયામયીપોવ ૨૦ 

ઈવી ૧.૫ ષરટય દલાન ે ૧૦૦ દક.ગ્રા. યેતી વાથ ે ષભશ્રણ કયી ફયાફય બેલીન ે

દલાની ભાલજત આેર યેતી ઘઉંના ઉબા ાકભા ં ુંખલી અન ે ત ્માય ફાદ ાકન ે

શલ ુષમત આ૫લુ.ં 

 લાલેતય ફાદ ૩૦ થી ૩૫ દદલવ ેષનદાભણ ષનમંત્રણ ભાટ ે૨૦ ભીરી ૨,૪ ડી. અથલા 

ભેટવલ્ફ્મુયન ષભથાઈર ૦.૮ ગ્રાભ ૧૦ રીટય ાણીભા ંબેલી છંટકાલ કયલો. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણ ની કાભગીયી કયલી. 

ચણા ઉગાલો / લૃષદ્ધ ભોરો 

 ાકન ેએકવયખાંવભમગાાભાંીમત આલ.ુ 

 ભોરોના ંદયિણ ભાટ ેીા ચીકણા ીંજય પ્રષત શેકટેય ે૧૦ પ્રભાણ ેગોઠલલા. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણઅન ેઆંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

જીરૂ લાલેતય/ ઉગાલો ચુવીમા 

 જીરૂભા ંથામોભેથોકઝાભ ૭૦ ડબ્લ્મુએવ દલા ૪.૨ ગ્રાભ અથલા ઇભીડાકરોપ્રીડ ૭૦ 

ડબ્લ્મુએવ દલા ૧૦ ગ્રાભ/દક.ગ્રા. ફીજન ેટ આીન ેલાલણી કયલાથી ષથ્રપ્વ વાભ ે

યિણ ભ ેછે. 

 થામયભ ૩ ગ્રાભ/દકરો ભુજફ ફીજ ભાલજત આલી. 

 ાકન ેએકવયખાંવભમગાાભાંીમત આલ.ુ 

 ચુવીમાના ષનમંત્રણ ભાટ ેએવીપેટ ૭૫ એવી ૧૦ ગ્રાભ ૧૦ ષરટય ાણીભા ંઉભેયી 

છંટકાલ કયલો. 



 

 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણઅન ેઆંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

રવણ ઉગાલો / લૃષદ્ધ ચુવીમા 

 ાકન ેએકવયખાંવભમગાાભાંીમત આલ.ુ 

 આ ચુવીમાજીલાતના અવયકાયક ષનમંત્રણ ભાટ ેબ્મુલેયીમા ફાઝીમાના ૧.૧૫ લ.ેા. 

નો પ્રથભ છંટકાલ જીલાત દેખામ ત્માય ે ૦.૦૦૩૫% ( ૩૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય 

ાણીભા)ં, ફીજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય ાણી) અન ેત્રીજો ૦.૦૦૯ 

ટકા (૮૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય ાણી) ૧૦ દદલવના અંતય ેકયલા. ૨.  

 આ ચુવીમાજીલાતના યાવામષણક ષનમંત્રણ ભાટ ે ડામભીથોએટ ૩૦ ઇ.વી. ૧૦ 

ષભ.રી. અથલા કલીનારપોવ ૨૫ ઇ.વી. ૨૦ ષભ.રી. દલા ૧૦ રીટય ાણીભા ં

બેલી દલાની અવયકાયકતા લધાયલા તેભા ંસ્ટીકય ઉભેયી દ્રાલણનો છંટકાલ કયલો. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણ ની કાભગીયી કયલી. 

ચોભાવુ ંભગપી રણણી -  ભગપીના ંાકની રણણીની કાભગીયી આગાભીશલાભાન દયષસ્થષત ભુજફ કયલી. 

કાવ 
ફૂર / ઝીન્ડલા 

ષલકાવ / લીણી 
ગુરાફી ઈમ  

 ફૂર અલસ્થાથી ગુરાફી ઈમની ભોજણીની ળરૂઆત કયલી. જો છોડ ય ફંધ 

ાંખડીલાા ફૂર જોલા ભ ેતો એન ેલીણી રઇ તેનો નાળ કયલો. 

 એક એકય ષલસ્તાય ભાંથી ૨૦ રીરા જીંડલા તોડી ગુરાફી ઈમની િમ્મભાત્રાની 

ચકાવણી કયલી. 

 ગુરાફી ઈમની િમ્મભાત્રા૧૦% નુકળાન કયેર ફૂર અથલા ૧૦%  નુકળાન કયેર 

જીંડલા અથલા ૮ નય ફૂદા કડામેરા/ટ્રે/યાત્રી વતત ૩ દદલવ ભાટ ેછે. 

 જો ગુરાફી ઈમ િમ્મભાત્રા લટાલ ે તોથામોડીકાફા ૭૫ ડબ્લ્મ.ુ ી. ૨૦ ગ્રાભ 

અથલા ક્લીનારપોવ ૨૦ એ. પ. ૨૦ ભી.રી./૧૦ રીટય ાણીભા ંબેલી ાક ય 

છંટકાલ કયલો. 

 ફડા ચીવ ગોઠલલા.  

 યજીલી બભયી ટ્રાઈકોગાભા ંફેકટયી @ ૬૦,૦૦૦/ એકય છોડલી. 

 ક્રોયોામયીપોવ ૨૦% ઈ. વી. ૨૫ ભી. રી. અથલા થમોડીકાફા ૭૫% ડફલ્મ.ુ 

ી. ૨૦ ગ્રાભ./૧૦ રીટય ાણીભા ં બેલી બભયી છોડમાના ં ૧૦ દદલવ છી 

છંટકાલ કયલો. 

 વાયો અન ે નુકળાનલાો કાવ જુદો લીણલો. વાયા કાવનો વંગ્રશ કયલો ક ે

ફજાયભા ંલેંચલો જમાય ેનુકળાનલાા કાવનો નાળ કયલો. 

 કાવ જેભ જેભ ાકતો જામ તેભ તેભ લીણી કયલી અન ેલીણી વલાયનાવભમ ેકયલી. 

 ાકન ેજરૂયીમાત ભુજફ ીમત આલ.ુ 

તુલેય  ડાી / ફૂર 
તુલેય નો વ્મંધત્લ 

લામયવ, ચુવીમા 

 પ્રોયગાઈટ ૫૭ ઈવી અથલા સ્ામયોભેવીપેન ૨૨.૯ એવવી ૧૦ ષભરી/૧૦ રી. 

નો છંટકાલ કયીનેતુલેય નો વ્મંધત્લ લામયવ અટકાલી ળકામ છે. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણઅન ેઆંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

 ાકન ેજરૂયીમાત ભુજફ ીમત આલ.ુ 

 તુલેયના ાકભા ં૫૦ % ફુર ફેવલાની અલસ્થામ ેચુવીમા જીલાતના ષનમત્રણ ભાટ ે

૧૫ ભીરી ોરીટ્રીન અથલા ૨૦ ગ્રાભ એવીપેટ અથલા ૫ ભીરી ઈન્ડોિાકાફા 

અથલા ૨૫ ભીરી  પ્રોપેનોપોવ દલાન ે૧૦રીટય ાણીભા ંબેલી છંટકાલ કયલો. 

એયંડા  ફૂર/ ગ ફંધાલા 
ઝા અન ેાનના 

ટકાનો યોગ 

 ઝા અન ેાનના ંટકાના ં યોગભાટેભેન્કોઝેફ ૭૫% લ.ેા.  ૨૬ ગ્રાભ/૧૦ રી. 

અથલા કોય ઓક્વીક્રોયાઈડ ૫૦% લ.ેા. ૪૦ ગ્રાભ/૧૦ રી. ભુજફ છંટકાલ 

કયલો. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણઅન ેઆંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

 ાકન ેજરૂયીમાત ભુજફ ીમત આલ.ુ 

 લાદછામુ ંશલાભાન ષસ્થષતન ેકાયણ ેએયંડાભા ંઘોડીમા ઈમના ષનમંત્રણ ભાટ ે૨૦ 

ભીરી ક્લીનાલ્પોવ ( ૧.૫ % બુકી) અથલા ૪૦ ગ્રાભ કાફાાયીર ૧૦ રી. ાણીભા ં

બેલી છંટકાલ કયલો. 

ળાકબાજી વ્રુધ્ધી/ફુર/ પ -  આ વભમગાા દયષભમાન દલા છંટકાલની કાભગીયી કયલી. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણઅન ેઆંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

 ળાકબાજી ાકોન ેવભમવય ીમત આલ.ુ 

 ળાકબાજીના ાકોન ેનીદાભણ ભુકત કયલ ુઅન ેષનમભીત ષમત આલ.ુ 

ળાકબાજી ન ેવભમવય ઉતાયી ગ્રેડીંગ કયી ફજાયભા ંભુકલા. 



 

 

ળુારન - - 

 ળુઓન ેમોગમ આશાય આલો& ીલા ભાટ ેચોખ્ખુ ંાણી આલુ ંઅન ે

ળુઓના યશેઠાણ ચોખ્ખા યાખલા. 

 ભાખી ભચ્છયથી યિણ ભાટ ેપીનાઈર છાટલ.ુ 

 ળુઓન ે મોગમ આશાયભાંખષનજમુક્ત ષભશ્રણ વાથ ે વંગ્રષશત ચાયા 

આો. ચાયા ન ેવરાભત સ્થ ેવંગ્રષશત કયલો જોઈએ. 

 ચાયા ભાટ ેચાપ કટય લાયો. 

 ળુઓભા ં ઈતયડીના ષનમંત્રણ ભાટ ે ડેલ્ટાભેથ્રીન  અથલા એભીટાઝ ૨ 

ભીરી/ ૧ રીટય ાણીભા ંનાખીન ેછાટલી. 

 દુધાા ળુઓના આઉન ે ઝીંક ઓક્વાઈડ અથરા ફોયીક ાલડયથી 

ફયાફય વાપ કયલા. 

 

 

 

ગ્રાભીણકૃષ ભૌવભ વેલા  

કૃષ શલાભાન વેર, કૃષ ષલજ્ઞાન ષલબાગ  

જુનાગઢ કૃષ મુનીલવીટી 

જુનાગઢ – ૩૬૨૦૦૧ 

ઈભેઈર:-amfujnd@yhaoo.comપોન નં.૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૯ 

 
 

શલાભાન આગાશી આધાયીત દષિણ વૌયાષ્ટ્ર ખેત આફોશલાકીમ ષલસ્તાયનાગંીય વોભનાથ જીલ્રા ભાટ ેકૃષ વરાશ ફુરેટીન 
(કૃષ શલાભાન વેર, જુનાગઢ કૃષ મુષનલવીટી અન ેબાયત શલાભાન ષલબાગ દ્લાયા વંન્ન) 

(#આઝાદી નોઅભૃત ભશોત્વલ#) 
લાય:- ભંગલાય                                                                                                                             તાયીખ:-૩૦/૧૧/૨૦૨૧ 

શલાભાન આગાશી આધાયીત ફુરેટીન: ૦૭૦(૨૦૨૧-૨૨) 

ાછરાાંચ દદલવનુ ંશલાભાન 
(તાયીખ:- ૨૫ થી૨૯નલેમ્ફય,૨૦૨૧) 

શલાભાન દયફો શલાભાન આગાશી આગાભી ાંચ દદલવ ભાટ ે
(તાયીખ:-૦૧ થી ૦૫ દડવેમ્ફય,૨૦૨૧) 

ભાન્મ૦૫દડવેમ્ફય,૨૦૨૧.વલાયના ૮:૩૦ લાગમા ંવુધી 
૨૫/૧૧  ૨૬/૧૧ ૨૭/૧૧ ૨૮/૧૧ ૨૯/૧૧ તાયીખ ૦૧/૧૨ ૦૨/૧૨ ૦૩/૧૨ ૦૪/૧૨ ૦૫/૧૨ 

0 0 0 0 0 લયવાદ(ષભભી) 36 49 0 0 0 

34.6 33.6 32.0 - 32.6 ભશતભ તાભાન (
o
વ.ેગ્ર)ે 33 29 32 32 33 

21.1 18.6 19.8 20.7 20.6 રઘુતભ તાભાન (
o
વ.ેગ્ર)ે 20 18 16 18 20 

0 0 0 1 0 લાદની ષસ્થષત 8 8 1 0 0 

61 75 79 87 72 વલાયના બેજના ટકા 89 87 81 67 71 

58 68 62 - 50 ફોયફાદ ના બેજના ટકા 39 82 63 56 49 

3.7 1.9 - - 3.7 લનની ગષત (દકભી/કરાક) 21.5 26.3 22.0 15.3 17.8 

99 99 - - 70 લનની દદળા (દડગ્રી) 103 68 32 71 72 

વાભાન્મવરાશ 
બાયત વયકાયશ્રીના શલાભાન ષલબાગ તયફ્થી ભેર શલાભાન આગાશીની ભાશીતી અનુવાય અત્રેના ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ વેલા મોજના, 

જૂનાગઢ કૃષ મુષનલવીટી, જૂનાગઢ તયપથી જણાલલાભા આલ ેછે કે દષિણ વૌયાષ્ટ્ર ખેત આફોશલાકીમ ષલસ્તાયનાગીય વોભનાથ જીલ્રાભા ં

આગાભી તાયીખ ૦૧/૧૨/૨૦૨૧ થી ૦૫/૧૨/૨૦૨૧ દયમ્માન આકાળ ભુખ્મત્લ ેઆગાભી ાંચ દદલવોભા ંચોખ્ખંુ થી લાદછામુ ં યશેળ,ે 

જીલ્રાભા ંઆગાભી બે દિવસો દયષભમાન હળવા થી ભધ્મભ લયવાદની ળક્મતાઓ છે. લનની ઝડ 15.3 થી 26.3 કીભી/કરાક યશેલાની 

ળક્મતા યશેળ.ે આ વભમગાાભા ંભશતભ તાભાન 29 થી 33 ડીગ્રી વેન્ટીગ્રેડ યશેળ ેતેભજ રઘુતભ તાભાન 16 થી 20 ડીગ્રી વેન્ટીગ્રેડ 

યશેલાની વંબાલના છે. 

mailto:amfujnd@yhaoo.com


 

 

 ભાન્મ લયવાદની વૂચી ભુજફ ગીય વોભનાથ જીલ્રાભાં૧૪ઓક્ટોફય થી૧૦ નલેમ્ફય, ૨૦૨૧ નાવભમગાા દયષભમાન 

શલીબેજની ષસ્થષત જોલા ભેર છે. 

 વાપ્તાષશક લયવાદ આગાશીનીવૂચી ભુજફ દષિણ વૌયાષ્ટ્રના ં ષલસ્તાયભા ંતા.૦૫/૧૨/૨૦૨૧ થી તા. ૧૧/૧૨/૨૦૨૧ 

વાભાન્મ થી નીચે લયવાદની ળક્મતાઓ છે. 

 

 ભેઘદૂત એપ્રીકેળન:-કૃષ શલાભાન વરાશ વેલા અન ે શલાભાન આગાશી અંગેની જાણકાયીભેલલાભાટ ે ડાઉનરોડ કયો 

ભેઘદૂત એપ્રીકેળન ક ેજે ખેડૂતોન ેતેભનીસ્થાષનક બાાભાંસ્થાન, ાક અન ેળુધન ષલળ ેશલાભાન આધાદયત કૃષ વરાશ 

પ્રદાન કયળ.ે 

 ભેઘદૂત એપ્રીકેળનનડેાઉનરોડ કયલા ભાટ ેનીચેની લરક ય ષક્રક કયો. 

એન્રોઈડ(ભોફાઈર)ઉમોગકતાા:https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.m
eghdoot 

આઈ.ઓ.એવ.ઉમોગકતાા:- 

https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 
 

 કોયોના(કોલીડ-૧૯) યોગચાાનીભશાભાયી ના રીધ,ેખેડૂતષભત્રો એ ખેતય યખેતીની કાભગીયી દયષભમાન ખેત વાધનો/ 

ઓજાયો અન ેખેત ભજુયો વાથ ેએક્ફીજાથી વાભાજીક અંતય યાખલુ ંઅન ેત ેભાટ ેનીવાલધાની અન ેવરાભતી યાખલી તેભજ 

અગભચેતી જાલલી. 

 ખેતયભા ંઉબાાકભા ંલયવાદનુ ંાણી બયામ યશેતુ શોમતો તેના ષનકારની મોગમ વ્મલસ્થા કયલી. 

 ષળમા ુાકોભા ંઆંતયખેડ અને શાથથી લનદાભણની કાભગીયી ભુલ્તલી કયલી. 

 ષળમા ુાકોભા ંખાતય અન ેકૃષ યવામણ શાર ુયતુ ભુલ્તલી યાખલ.ુ 

 પઝાડ ાકો ભાં પોની વભમવય ઝડ થી લીણી કયીને પઝાડોને બાય ેલન વાભે ય િણ ભેલલા ભાટે ટેકા 

આલાની વ્મલસ્થા કયલી. 

 ખેતયભા ંખુલ્રાભા ંડેર ચાયાને ણ વરાભત જગમાએ વંગ્રહ્લલાની વ્મલસ્થા કયલી.

 

5FSG]\ 

GFD 
5FS VJ:YF 

ZMUqHLJF

Tq 

HFT 
S'lQF ;,FC 

ઘઉં લાલેતય / ભોડ ુલાલેતય :-  ૨૬ નલેમ્ફય થી ૧૦ દડવેમ્ફયના ંવભમગાા દયષભમાન ઘઉંનુ ંભોડુ ંલાલેતય કયલુ.ં 

https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155


 

 

ઉગાલો/ લૃષદ્ધ ગ.ુજુ.ઘઉં – ૧૭૩, 

રોક – ૧, ગ.ુ ઘઉં 

–૧૧ અન ેએભ ી 

– ૩૨૮૮ 

 ઉધઈનો ઉ૫દ્રલ ઘટાડલા અગાઉના ં ાકના ં અલળેોાંદડા,ં ભૂ અન ે ડાીઓનો 

નાળ કયલો. 

 વારુ કશોલામેર ુ છાષણમુ ં ખાતય લાયલુ.ં ખાતય તયીક ે દદલેરા,રીંફોી અનેકયંજ 

લગેયેના ખોનો ઉ૫મોગ કયલો. 

 ઘઉંનાં૧૦૦ દક.ગ્રા. ષફમાયણ દીઠ ફામપેન ્થ્રીન ૧૦ ઈવી ય૦૦ ષભ.ષર. અથલા 

પીપ્રોનીર ૫ એવવી ૬૦૦ ષભ.ષર. અથલા ક્રોયામયીપોવ ૨૦ ઈવી ૪૦૦ 

ષભ.ષર. ૫ ષરટય ાણીભા ંષભશ્રણ કયી ટ આલો. 

 ાકન ેએકવયખાંવભમગાાભાંીમત આલ.ુ 

 ઘઉંના ઉબા ાકભા ંઉધઈનો ઉ૫દ્રલ ળરુ થતો જણામ તો તુયત જ એક શેકટય ાક 

ષલવ ્તાય ભાટ ે પીપ્રોનીર ૫ એવવી ૧.૬૦૦ ષરટય અથલા ક્રોયામયીપોવ ૨૦ 

ઈવી ૧.૫ ષરટય દલાન ે ૧૦૦ દક.ગ્રા. યેતી વાથ ે ષભશ્રણ કયી ફયાફય બેલીન ે

દલાની ભાલજત આેર યેતી ઘઉંના ઉબા ાકભા ંુંખલી અન ે ત ્માય ફાદ ાકન ે

શલ ુષમત આ૫લુ.ં 

 લાલેતય ફાદ ૩૦ થી ૩૫ દદલવ ેષનદાભણ ષનમંત્રણ ભાટ ે૨૦ ભીરી ૨,૪ ડી. અથલા 

ભેટવલ્ફ્મુયન ષભથાઈર ૦.૮ ગ્રાભ ૧૦ રીટય ાણીભા ંબેલી છંટકાલ કયલો. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણ ની કાભગીયી કયલી. 

ચણા ઉગાલો / લૃષદ્ધ ભોરો 

 ાકન ેએકવયખાંવભમગાાભા ંીમત આલ.ુ 

 ભોરોના ંદયિણ ભાટ ેીા ચીકણા ીંજય પ્રષત શેકટેય ે૧૦ પ્રભાણ ેગોઠલલા. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણઅન ેઆંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

ઘાણા ઉગાલો / લૃષદ્ધ ભોરો 

 લધાય ેડતુ ંાણી આલુ ંનષશ. 

 ભોરો વાભ ેયિણ ભેલલા થામાભેથોકઝાભ ૭૦ ડફલ્મુએવ દલા ૪.૨ ગ્રાભ/દક.ગ્રા. 

ફીજન ેટ આલો. 

 ાકન ેએકવયખાંવભમગાાભાંીમત આલ.ુ 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણ ની કાભગીયી કયલી. 

રવણ ઉગાલો / લૃષદ્ધ ચુવીમા 

 ાકન ેએકવયખાંવભમગાાભાંીમત આલ.ુ 

 આ ચુવીમાજીલાતના અવયકાયક ષનમંત્રણ ભાટ ેબ્મુલેયીમા ફાઝીમાના ૧.૧૫ લ.ેા. 

નો પ્રથભ છંટકાલ જીલાત દેખામ ત્માય ે ૦.૦૦૩૫% ( ૩૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય 

ાણીભા)ં, ફીજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય ાણી) અન ેત્રીજો ૦.૦૦૯ 

ટકા (૮૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય ાણી) ૧૦ દદલવના અંતય ેકયલા. ૨.  

 આ ચુવીમાજીલાતના યાવામષણક ષનમંત્રણ ભાટ ે ડામભીથોએટ ૩૦ ઇ.વી. ૧૦ 

ષભ.રી. અથલા કલીનારપોવ ૨૫ ઇ.વી. ૨૦ ષભ.રી. દલા ૧૦ રીટય ાણીભા ં

બેલી દલાની અવયકાયકતા લધાયલા તેભા ંસ્ટીકય ઉભેયી દ્રાલણનો છંટકાલ કયલો. 

તુલેય  ડાી/ ફૂર 
તુલેય નો વ્મંધત્લ 

લામયવ , ચુવીમા 

 પ્રોયગાઈટ ૫૭ ઈવી અથલા સ્ામયોભેવીપેન ૨૨.૯ એવવી ૧૦ ષભરી/૧૦ રી. 

નો છંટકાલ કયીનેતુલેય નો વ્મંધત્લ લામયવ અટકાલી ળકામ છે. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણઅન ેઆંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

 ાકન ેજરૂયીમાત ભુજફ ીમત આલ.ુ 

 તુલેયના ાકભા ં૫૦ % ફુર ફેવલાની અલસ્થામ ેચુવીમા જીલાતના ષનમત્રણ ભાટ ે

૧૫ ભીરી ોરીટ્રીન અથલા ૨૦ ગ્રાભ એવીપેટ અથલા ૫ ભીરી ઈન્ડોિાકાફા 

અથલા ૨૫ ભીરી  પ્રોપેનોપોવ દલાન ે૧૦રીટય ાણીભા ંબેલી છંટકાલ કયલો. 

ળાકબાજી વ્રુધ્ધી/ફુર/ પ -  આ વભમગાા દયષભમાન દલા છંટકાલની કાભગીયી કયલી. 

 ાકભાંશાથથી લનદાભણઅન ેઆંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

 ળાકબાજી ાકોન ેવભમવય ીમત આલ.ુ 

 ળાકબાજીના ાકોન ેનીદાભણ ભુકત કયલ ુઅન ેષનમભીત ષમત આલ.ુ 

ળાકબાજી ન ેવભમવય ઉતાયી ગ્રેડીંગ કયી ફજાયભા ંભુકલા. 

ળુારન - - 

 ળુઓન ેમોગમ આશાય આલો& ીલા ભાટ ેચોખ્ખુ ંાણી આલુ ંઅન ે

ળુઓના યશેઠાણ ચોખ્ખા યાખલા. 

 ભાખી ભચ્છયથી યિણ ભાટ ેપીનાઈર છાટલ.ુ 

 ળુઓન ે મોગમ આશાયભાંખષનજમુક્ત ષભશ્રણ વાથ ે વંગ્રષશત ચાયા 



 

 

આો. ચાયા ન ેવરાભત સ્થ ેવંગ્રષશત કયલો જોઈએ. 

 ચાયા ભાટ ેચાપ કટય લાયો. 

 ળુઓભા ં ઈતયડીના ષનમંત્રણ ભાટ ે ડેલ્ટાભેથ્રીન  અથલા એભીટાઝ ૨ 

ભીરી/ ૧ રીટય ાણીભા ંનાખીન ેછાટલી. 

 દુધાા ળુઓના આઉન ે ઝીંક ઓક્વાઈડ અથરા ફોયીક ાલડયથી 

ફયાફય વાપ કયલા. 

 

                                                                                                                       માંષત્રક અષધકાયી 

ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ વેલા 

                                                                                                                          જુ.ક.ૃમુ. 

 

 

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)    
Agro meteorological Cell 

Department of Agronomy 
Junagadh Agricultural University 

Junagadh-362001 
E-mail: amfujnd@yahoo.comPhone: 0285-2670139 

 

 

Agromet Advisory Service Bulletin for Junagadh District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone 

(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department) 

(#Azadi ka Amrit Mahotsav#) 
Day:- Tuesday                                                                                                                                Date: 30-11-2021 

Agromet Advisory Service bulletin. No:-  070 (2021-22) 

Observed Weather during last Five days 

(Dated 25th to 29th November, 2021) 
Weather 

Parameters 

Weather Forecast upcoming Five days 

(Valid for 01st to 05th December, 2021) 
until 08:30 hrs of 05-12-2021 

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 Date 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 

0 0 0 0 0 Rainfall(mm) 21 25 0 0 0 

33.2 32.5 33.6 34.2 34.3 Tmax (
oC) 33 29 32 32 33 

17.0 13.1 14.8 15.1 14.8 Tmin (OC) 20 18 16 18 20 

0 0 0 0 0 Cloud Cover 8 8 0 0 0 

50 72 73 87 85 RH-I (%) 86 85 77 63 60 

31 39 41 38 28 RH-II (%) 31 78 52 48 41 

2.7 2.7 1.9 1.6 2.3 Wind speed (km/hr) 16.8 19.7 19.5 14.2 14.0 

50 340 50 340 140 Wind direction 111 34 63 99 79 

Agro meteorological Advisories 

General 

Advice 

Rain fall           

 

 

 

Temperature    

As per IMD Forecast, There is forecasting of 

moderate unseasonal rainfall occurs at isolated 

places during next two days. Sky will be 

remaining clear to cloudy. 

Maximum and minimum temperature likely to 
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RH (%)             

 

Wind Direction and  

Wind Speed  

be in range of 29 - 33°C and 16 - 20°C, 

respectively. 

The Relative Humidity is likely to be in the range 

of 31 – 86 %. 

Direction and speed of wind is NE & E and 14.0 

– 19.7 km/h, respectively. 

 Standardized Precipitation Index: - For the period of 14tn October to 10th November, 2021 
for Junagadh district considered under the mildly dry condition. 

 AS per ERFS products Below Normal rainfall may occur in South Saurashtra region during 
05th to 11th December, 2021. 

 MEGHDOOT Mobile Application:- Download the MEGHDOOT mobile application for 

Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide 

weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their 

local language. 

Click on the following link to download the MEGHDOOT application:  

Android users: https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot  

IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 

 Due to pandemic of CORONA (COVID-19), Farmers should maintain social distancing and 

safety precaution while handling farm machines and labour in the field. 

 Farmers are advised to prepare their field after harvesting of kharif crops for the sowing of 

rabi season crops timely. 

 Interculturing and hand weeding should be carried out in rabi sowing crops. 

 To apply fertilizer and agrochemicals as per recommendation dose in rabi crops.   

 

https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot
https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155


 

 

Crop Variety/ 

Pest/Insect 

Stage Agro met Advisories 

Wheat  Late 

Sowing:-

GJW-173, 

Lok-1, GW-

11 and MP - 

3288 

Sowing / 

Germination / 

Vegetative 

 Late sowing of wheat crop done during 26th 

Nov. to 10th December duration. 

 To control Termite, Removal and destruction 

of preceding crop plant parts.  

 Seed treatment with bifenthrin 10 EC 200 ml 

or fipronil 5 SC 600 ml or chlorpyriphos 20 EC 

400 ml in 5 litre of water for 100 kg of wheat 

seed. 

 Apply irrigation to the crop at regular interval. 

 Apply chlorpyriphos 20 EC 1.5 litre or fipronil 5 

SC 1.6 litre in 100 kg of sand, mix it and spread 

it and give the light irrigation or through 

irrigation (chemigation). 

 At 30-35 days after sowing spray 20 ml 2-4-D 

ethyle easter or Metasulfuron 0.8 gm/10 liters 

of water to control broad leafy weeds in 

wheat crop. 

Chickpea Aphid Germination / 

Vegetative 

 Apply irrigation to the crop at regular interval. 

 Set up yellow stick trap @ 10/ha to monitor 

aphid population. 

 Hand weeding and Interculturing operation 

should be carry out. 

Coriander Aphid Germination / 

Vegetative 

 Over irrigation should be avoided. 

 Seed treatment of thiamethoxam 70 WS 4.2 

gram/kg against aphid. 

 Apply irrigation to the crop at regular interval. 

 Hand weeding operation should be carry out. 

Garlic Thrips Germination /  Apply irrigation to the crop at regular interval.  



 

 

Vegetative  For management of thrips, apply schedule 

spraying of Beauveria bassiana 1.15 WP (min 2 

x 106 cfu/g), first spray at initiation of pest 

infestation 0.0035% (30 g/10 l of water). 

Subsequent second 0.007% (60 g/10 l of 

water) and third 0.009% (80 g/10 l of water) 

spray at 10 days interval.  

 To chemical control of thrips, spray 

Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or 

Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water). 

 Hand weeding operation should be carry out. 

Kharif 

Groundnut 

- Threshing  To done the operation of threshing in 

groundnut as per upcoming weather 

condition. 

Cotton 

 

Pink 

bollworm 

Flowering / 

Boll formation, 

development / 

Picking 

 Assess ETL by plucking 20 green bolls from 

randomly selected plants across one acre.  

 ETL of pink bollworm -10% infested flowers or 

10% infested bolls or 8 male moths 

catches/trap/night for 3 consecutive nights 

 If ETL crossed, spray Thiodicarb 75 WP 20g or 

Quinalphos 20AF 20ml per 10 liters of water. 

 Set up bird perches. 

 Release parasitoid Trichogramma bactrae 

@60000/acre if available 

 Spray Chlorpyrifos 20%EC 25ml Or Thiodicarb 

75 WP 20g per 10 litres of water after 10 days 

of parasitoid release.  

 Picking of clean and infested cotton may be 

carried out separately. Clean cotton may be 

stored or marketed. Infested cotton should be 

destroyed. 

 Picking of cotton should be carried out during 

morning hours. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 



 

 

Pigeon pea Sterility 

mosaic virus, 

Sucking pest 

Branching / 

Flowering 

 To Spray Propergite 57 EC or Spiromesifen 

22.9 SC 10 ml/10 l control of the sterility 

mosaic virus. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 For the control of sucking pest at 50 % 

flowering, spray 15 ml politrin OR 20 gm 

acephate OR 50 ml endoxacarb OR 25 ml 

profenophos in 10 liter of water. 

Castor Blight and 

Leaf spot 

Flowering / 

Capsule 

formation 

 To control of blight and leaf spot, spray with 

Mancozeb 75 % WP 26 g/10 lit or copper 

oxichloride 50 % WP 40g/10 lit. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 Due to cloudy weather condition for the 

control of castor semi looper, spray 20 ml 

quinalphos (1.5 % powder) OR 40 gm carbaryl 

in 10 liter of water. 

Vegetable  

crops 

- Sowing/ 

Flowering/ 

Fruiting 

 To the spray of agrochemicals during this 

period. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at regular interval. 

 Keep vegetable crop weed free, apply 

irrigation regularly and send vegetable fruit to 

the market often grading. 

Livestock - -  To provide adequate food & clean water for 

drinking and keep the animals clean shed.  



 

 

 Spray phenyl in the animal shed to avoid flies 

and mosquitoes. 

 Give stored fodder with mineral mixture. 

Fodder should be stored at safe place. 

 Feed silage & hay material along with 

concentrate feed. 

 Use chaff cutter for fodder. 

 For the control of tick and other parasites, 

spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of 

water. 

 Udder of milking animals must be properly 

clean with zinc oxide or boric powder.  
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Agromet Advisory Service Bulletin for Porbandar District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone 
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department) 

(#Azadi ka Amrit Mahotsav#) 
Day:-Tuesday                                                                                                                                           Date: 30-11-2021 

Agromet Advisory Service bulletin. No:-070 (2021-22) 

Observed Weather during last Five days 

(Dated 25th to 29th November, 2021) 
Weather 

Parameters 

Weather Forecast upcoming Five days 

(Valid for 01st to 05th December, 2021) 
until 08:30 hrs of 05-12-2021 

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 Date 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 

0 0 0 0 0 Rainfall(mm) 4 15 0 0 0 

33.5 33.4 32.1 - 33.7 Tmax (oC) 32 28 30 31 31 

17.0 15.5 16.2 17.6 17.5 Tmin (oC) 18 16 15 17 18 

0 0 0 2 3 Cloud Cover 8 7 0 0 0 

mailto:amfujnd@yahoo.com


 

 

93 79 88 86 71 RH-I (%) 76 79 69 58 57 

36 66 41 - 35 RH-II (%) 31 70 43 44 43 

3.7 - - 7.4 - Wind speed (km/hr) 13.7 22.1 21.6 18.2 13.3 

360 - - 20 - Wind direction 112 90 66 109 71 

Agro meteorological Advisories 

General 

Advice 

Rain fall           

 

 

 

Temperature    

 

 

RH (%)             

 

Wind Direction and  

Wind Speed 

As per IMD Forecast, There is forecasting of 

light unseasonal rainfall occurs at isolated 

places during next two days. Sky will be 

remaining clear to cloudy. 

Maximum and minimum temperature likely 

to be in range of 28 - 32°Cand 15 - 18°C, 

respectively. 

The Relative Humidity is likely to be in the 

range of 31 – 79 %. 

Direction and speed of wind is to be N, NE & 

E and 13.3 – 22.1 km/h, respectively. 

 Standardized Precipitation Index: - For the period 14tn October to 10th November, 2021for 

Porbandar district considered under the mildlywet condition. 

 AS per ERFS products Below Normal rainfall may occur in South Saurashtra region during 

05th to 11th December, 2021. 

 MEGHDOOTMobile Application:-Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet 

Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based 

agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. 

Click on the following link to download the MEGHDOOT application: 

Android users:https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot 

IOS users:https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 

 

 Due to pandemic of CORONA (COVID-19),Farmers should maintain social distancing and 

safety precaution while handling farm machines and labour in the field. 

 Arrange for extensive drainage facilities to remove excess rain water from standing crop fields. 

 Interculturing and hand weeding should be hold in rabi crops. 

 To postpone fertilizer and agrochemicals spray in rabi crops. 

 Harvest the matured horticultural fruits immediately and provide mechanical support to young 

fruit plants to prevent lodging due to high winds. 

https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot
https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155


 

 

 If fodders are in open field,then it should be shifted to safer place immediately. 

 

Crop Variety/ 

Pest / Insect 

Stage Agro met Advisories 

Wheat  Late 

Sowing:-

GJW-173, 

Lok-1, GW-

11and MP - 

3288 

Sowing / 

Germination / 

Vegetative 

 Late sowing of wheat crop done during 26th 

Nov. to 10th December duration. 

 To control Termite, Removal and 

destruction of preceding crop plant parts.  

 Apply well decomposed FYM to soil. Use 

castor, neem or karanj cake as organic 

manure. 

 Seed treatment with bifenthrin10 EC 200 ml 

or fipronil5 SC 600 ml or chlorpyriphos20 EC 

400 ml in 5 litre of water for 100 kg of 

wheat seed. 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Apply chlorpyriphos 20 EC 1.5 litre or 

fipronil 5 SC 1.6 litre in 100 kg of sand, mix 

it and spread it and give the light irrigation 

or through irrigation (chemigation). 



 

 

 At 30-35 days after sowing spray 20 ml 2-4-

D ethyleeaster or Metasulfuron 0.8 gm/10 

liters of water to control broad leafy weeds 

in wheat crop. 

Chickpea Aphid Germination / 

Vegetative 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Set up yellow stick trap @ 10/ha to 

monitor aphid population. 

 Hand weeding and Interculturing operation 

should be carry out. 

Cumin Guj. Cumin – 

3 and 4 / 

Thrips 

Germination / 

Establishment 

 Seed treatment of thiamethoxam 70 WS 4.2 

gram or imidacloprid 70 WS 10 gram/kg 

against thrips. 

 Seed treatment of thiram 3 g/kg seed. 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Spray acephate75 SP 10 gram per 10 

liter of water to control thrips. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

Garlic Thrips Germination / 

Vegetative 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 For management of thrips, apply schedule 

spraying of Beauveriabassiana 1.15 WP 

(min 2 x 106 cfu/g), first spray at initiation 

of pest infestation 0.0035% (30 g/10 l of 

water). Subsequent second 0.007% (60 

g/10 l of water) and third 0.009% (80 g/10 l 

of water) spray at 10 days interval.  

 To chemical control of thrips, spray 



 

 

Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or 

Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water). 

 Hand weeding operation should be carry 

out. 

Kharif 

Groundnut 

- Threshing  To done the operation of threshing in 

groundnut as per upcoming weather 

condition. 

Cotton 

 

Pink 

bollworm 

Flowering / 

Boll 

formation, 

development 

/ Picking 

 Assess ETL by plucking 20 green bolls from 

randomly selected plants across one acre.  

 ETL of pink bollworm -10% infested flowers 

or 10% infested bolls or 8 male moths 

catches/trap/night for 3 consecutive nights 

 If ETL crossed, spray Thiodicarb 75 WP 20g 

or Quinalphos 20AF 20ml per 10 liters of 

water. 

 Set up bird perches. 

 Release parasitoidTrichogrammabactrae 

@60000/acre if available 

 Spray Chlorpyrifos 20%EC 25ml Or 

Thiodicarb 75 WP 20g per 10 litres of water 

after 10 days of parasitoid release.  

 Picking of clean and infested cotton may be 

carried out separately. Clean cotton may be 

stored or marketed. Infested cotton should 

be destroyed. 

 Picking of cotton should be carried out 

during morning hours. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

Pigeon pea Sterility 

mosaic virus 

Branching / 

Flowering 

 To Spray Propergite 57 EC or Spiromesifen 

22.9 SC 10 ml/10 l control of the sterility 

mosaic virus. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 For the control of sucking pest at 50 % 

flowering, spray 15 ml politrin OR 20 



 

 

gmacephate OR 50 ml endoxacarb OR 25 ml 

profenophos in 10 liter of water. 

Castor Blight and 

Leaf spot 

Flowering / 

Capsule 

formation 

 To control of blight and leaf spot, spray 

with Mancozeb 75 % WP 26 g/10 lit or 

copper oxichloride 50 % WP 40g/10 lit. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 Due to cloudy weather condition for the 

control of castor semi looper, spray 20 ml 

quinalphos (1.5 % powder) OR 40 

gmcarbaryl in 10 liter of water. 

Vegetable  

crops 

- Sowing/ 

Flowering/ 

Fruiting 

 To the spray of agrochemicals during this 

period. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Keep vegetable crop weed free, apply 

irrigation regularly and send vegetable fruit 

to the market often grading. 

Livestock - -  To provide adequate food& clean water for 

drinking and keep the animals clean shed.  

 Spray phenyl in the animal shed to avoid 

flies and mosquitoes. 

 Give stored fodder with mineral mixture. 

Fodder should be stored at safe place. 

 Feed silage & hay material along with 

concentrate feed. 

 Use chaff cutter for fodder. 



 

 

 For the control of tick and other parasites, 

spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre 

of water. 

 Udder of milking animals must be properly 

clean with zinc oxide or boric powder. 

 
 
 
 
 

 

 

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)    
Agrometeorological Cell 

Department of Agronomy 
Junagadh Agricultural University 

Junagadh-362001 
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Agromet Advisory Service Bulletin for Gir Somnath District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone 

(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department) 

(#Azadi ka Amrit Mahotsav#) 

Day:-Tuesday                                                                                                                                               Date: 30-11-2021 

Agromet Advisory Service bulletin. No:-070 (2021-22) 
Observed Weather during last Five days 

(Dated 25thto  29th November, 2021) 
Weather 

Parameters 

Weather Forecast upcoming Five days 

(Valid for 01st to 05th December, 2021) 
until 08:30 hrs of 05-12-2021 

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 Date 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 

0 0 0 0 0 Rainfall(mm) 36 49 0 0 0 

34.6 33.6 32.0 - 32.6 Tmax (oC) 33 29 32 32 33 

21.1 18.6 19.8 20.7 20.6 Tmin (oC) 20 18 16 18 20 

0 0 0 1 0 Cloud Cover 8 8 1 0 0 

61 75 79 87 72 RH-I (%) 89 87 81 67 71 

58 68 62 - 50 RH-II (%) 39 82 63 56 49 

3.7 1.9 - - 3.7 Wind speed (km/hr) 21.5 26.3 22.0 15.3 17.8 

99 99 - - 70 Wind direction 103 68 32 71 72 

Agro meteorological Advisories 

General 

Advice 

Rain fall           

 

 

As per IMD Forecast, There is forecasting of 

moderate unseasonal rainfall occurs at 

isolated places during next two days. Sky will 

mailto:amfujnd@yahoo.com


 

 

 

Temperature    

 

 

RH (%)             

 

Wind Direction and  

Wind Speed 

be remaining clear to cloudy. 

Maximum and minimum temperature likely to 

be in range of 29 - 33°C and 16 - 20°C, 

respectively. 

The Relative Humidity is likely to be in the 

range of 39 – 89 %. 

Direction and speed of wind is to be S, N, NE 

& E and 15.3 – 26.3 km/h, respectively. 

 Standardized Precipitation Index: - For the period of14tn October to 10th November, 

2021for GirSomnath district considered under the mildlywet condition. 

 AS per ERFS products Below Normal rainfall may occur in South Saurashtra region 

during 05th to 11th December, 2021. 

 MEGHDOOTMobile Application:-Download the MEGHDOOT mobile application for 

Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide 

weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in 

their local language. 

Click on the following link to download the MEGHDOOT application:  

Android users: https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot 

IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 

 

 Due to pandemic of CORONA (COVID-19),Farmers should maintain social distancing and 

safety precaution while handling farm machines and labour in the field. 

 Arrange for extensive drainage facilities to remove excess rain water from standing crop 

fields. 

 Interculturing and hand weeding should be hold in rabi crops. 

 To postpone fertilizer and agrochemicals spray in rabi crops. 

 Harvest the matured horticultural fruits immediately and provide mechanical support to 

young fruit plants to prevent lodging due to high winds. 

 If fodders are in open field,then it should be shifted to safer place immediately. 

https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot
https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155


 

 

 

Crop Variety/ 

Pest / Insect 

Stage Agro met Advisories 

Wheat  Late Sowing:-

GJW-173, 

Lok-1, GW-

11and MP - 

3288 

Sowing / 

Germination 

/ vegetative 

 Late sowing of wheat crop done during 26th 

Nov. to 10th December duration. 

 To control Termite, Removal and destruction 

of preceding crop plant parts.  

 Apply well decomposed FYM to soil. Use 

castor, neem or karanj cake as organic 

manure. 

 Seed treatment with bifenthrin10 EC 200 ml 

or fipronil5 SC 600 ml or chlorpyriphos20 EC 

400 ml in 5 litre of water for 100 kg of wheat 

seed. 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Apply chlorpyriphos 20 EC 1.5 litre or fipronil 

5 SC 1.6 litre in 100 kg of sand, mix it and 

spread it and give the light irrigation or 

through irrigation (chemigation). 

 At 30-35 days after sowing spray 20 ml 2-4-D 



 

 

ethyleeaster or Metasulfuron 0.8 gm/10 

liters of water to control broad leafy weeds 

in wheat crop. 

 Hand weeding operation should be carry 

out. 

Chickpea Aphid Germination 

/ vegetative 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Set up yellow stick trap @ 10/ha to monitor 

aphid population. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

Coriander Aphid Sowing  Over irrigation should be avoided. 

 Seed treatment of thiamethoxam 70 WS 4.2 

gram/kg against aphid. 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

Garlic Thrips Germination 

/ vegetative 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 For management of thrips, apply schedule 

spraying of Beauveriabassiana 1.15 WP (min 

2 x 106 cfu/g), first spray at initiation of pest 

infestation 0.0035% (30 g/10 l of water). 

Subsequent second 0.007% (60 g/10 l of 

water) and third 0.009% (80 g/10 l of water) 

spray at 10 days interval.  

 To chemical control of thrips, spray 

Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or 

Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water). 



 

 

 Hand weeding operation should be carry 

out. 

Kharif 

Groundnut 

-   Threshing  To done the operation of threshing in 

groundnut as per upcoming weather 

condition. 

Pigeon pea Sterility 

mosaic virus 

Branching / 

Flowering 

 To Spray Propergite 57 EC or Spiromesifen 

22.9 SC 10 ml/10 l control of the sterility 

mosaic virus. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 For the control of sucking pest at 50 % 

flowering, spray 15 ml politrin OR 20 

gmacephate OR 50 ml endoxacarb OR 25 ml 

profenophos in 10 liter of water. 

Sugarcane - Vegetative  To the spray of agrochemicals during this 

period. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

Vegetable  

crops 

- Sowing/ 

Flowering/ 

Fruiting 

 To the spray of agrochemicals during this 

period. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Keep vegetable crop weed free, apply 

irrigation regularly and send vegetable fruit 

to the market often grading. 

Livestock - -  To provide adequate food& clean water for 



 

 

drinking and keep the animals clean shed.  

 Spray phenyl in the animal shed to avoid 

flies and mosquitoes. 

 Give stored fodder with mineral mixture. 

Fodder should be stored at safe place. 

 Feed silage & hay material along with 

concentrate feed. 

 Use chaff cutter for fodder. 

 For the control of tick and other parasites, 

spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre 

of water. 

 Udder of milking animals must be properly 

clean with zinc oxide or boric powder. 

 
                                                                                                 Technical Officer 

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS) 

                                                                                                   J.A.U., Junagadh 


