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CJFDFG VFUFCL VFWFZLT S'lQF  ;,FC A],[8LG 
Nl1F6  ;{FZFQ8= B[T VFAMCJFSLI  lJEFU 

TFP !*v_(vZ_!& YL TFP Z!v_(vZ_!& 

CJFDFG VFUFCL VFWFZLT A],[8LG o Z_!& 

5FK,F V9JF0LIFG]\H]GFU-G]\CJFDFG 

sU|FDL6 S'lQF D{F;D ;[JF4 H]GFU- S'lQF I]lGJ;L"8L4 H]PS'PI]Pf 



5+SvA o lH<,FJFZ CJFDFG VFUFCL  s TFP Z!v_(v!&;]WLf 
બાયત વયકાયશ્રીના શલાભાન વલબાગ તયફ્થી ભેર શલાભાન આગાશી ની ભાશીતી અનવુાય અતે્ર ના ગ્રાભીણ કૃવ 
ભૌવભ વેલા મોજના , જૂનાગઢ  કૃવ યવુનલવીટી, જૂનાગઢ તયપથી જણાલલાભા આલે છે કે દક્ષિણ વૌયાષ્ટ્ર ખેત 
આફોશલાકીમ વલસ્તાયના  

૧.જૂનાગઢ:- જીલ્રાભા આગાભી તાયીખ ૧૭/૦૮/૨૦૧૬ થી ૨૧ /૦૮/૨૦૧૬ દયમ્માન આકાળમખુ્મત્લે ભોટેબાગે 
લાદછાય ુ યશળેે, આગાભી ાાંચ દદલવભાાં શલો લયવાદ ડલાની ળકમતા છે. લનની ઝડ ૨૦ થી ૩૦ 
કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા યશળેે. આ વભમગાા ભાાં ભશતભ તાભાન ૨૮થી ૨૯ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડ યશળેે તેભજ 
રઘતુભ તાભાન ૨૪થી ૨૫ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડયશલેાની વાંબાલના છે. 
૨.ોયફાંદય:- જીલ્રાભા આગાભી તાયીખ ૧૭/૦૮/૨૦૧૬ થી ૨૧ /૦૮/૨૦૧૬ દયમ્માન આકાળમખુ્મત્લે ભોટેબાગે  
લાદછાય ુ  યશળેે, આગાભી ાાંચ દદલવભાાં શલો લયવાદ ડલાની ળકમતા છે. લનની ઝડ ૧૯ થી ૨૮ 
કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા યશળેે. આ વભમગાા ભાાં ભશતભ તાભાન ૨૮ થી ૨૯ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડ યશળેે તેભજ 
રઘતુભ તાભાન ૨૪  થી ૨૫ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડયશલેાની વાંબાલના છે. 

H]GFU- 

CJFDFG 5ZLA/M q 
TFZLB 

lNJ;v ! 
!*P_(P!& 

lNJ;v Z 
!(P_(P!& 

lNJ;v# 
!)P_(P!& 

lNJ;v$ 
Z_P_(P!& 

lNJ;v5 
Z!P_(P!& 

JZ;FN sDLPDLf 0 0 0 ૩ ૩ 

DCTD TF5DFG s;[PU|[f 28 28 28 28 28 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f 24 24 24 24 24 

JFN/GL l:YlT લાદછાય ુ લાદછાય ુ લાદછાય ુ ભોટેબાગે લાદછાય ુ ભોટેબાગે લાદછાય ુ

;JFZGF E[HGF 8SF 86 87 88 88 87 

A5MZ AFN E[HGF 8SF 81 82 81 79 79 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 030 023 020 022 022 

5JGGL lNXF s0LU|Lf 244 245 255 249 251 

5MZA\NZ 
JZ;FN sDLPDLf 0 0 0 ૩ 0 

DCTD TF5DFG s;[PU|[f 28 28 28 28 28 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f 25 24 24 24 24 

JFN/GL l:YlT 
લાદછાય ુ લાદછાય ુ ભોટેબાગે લાદછાય ુ ભોટેબાગે લાદછાય ુ ભોટેબાગે લાદછાય ુ

;JFZGF E[HGF 8SF 86 87 88 89 87 

A5MZ AFN E[HGF 8SF 83 82 82 79 79 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 028 020 019 019 020 

5JGGL lNXF s0LU|Lf 243 243 255 249 249 



Nl1F6 ;F{ZFQ8= B[T VFAMCJFlSI  lJEFU  

5FSG]\ 

GFD 

5FS VJ:YF ZMUqHLJFTq 

HFT S'lQF ;,FC 

ભગપી લાનસ્વતક 
વ્રધુ્ધધ  
 

અધધ લેરડી 
જીજી-૨૦, 
જીજી-૨૨, 
લેરડી જીજી-
૧૧,૧૩, ઉબડી 
જીજી-૨, 
ટીએજી-૨૪, 
ટીીજી-૪૧, 
ટીએજી-૩૭   

 ભગપીના ઘૈણના વનમાંત્રણ ભાટે ફી જ ને 
ક્રોયોામયીપોવ અથલા ક્લીનારપોવ ૨૫ ભીરી દય 
કી.ગ્રાભ ફીજદીઠ આીને લાલેતય કયવ.ુ  

 ભગપીના ાકભાાં આંતય ખેડ કયલી અને શાથ થી 
વનદાભણ કયવઅુથલા યાવામણીક વનદાભણનાળક ૦.૯ 
કી.ગ્રા./શ.ે ેન્ડીભીથેરીન ૫૦૦ રીટય ાણી ભાાં બેલી 
લાલણી ફાદ તયુાંતજ છાંટકાલ કયલો.  

 ભગપીનાાકભાાં થ્રીપ્વ અને રીરા તડતડી માના 
વનમાંત્રણ ભાટે ૩.૦ ભીરી પોસ્પાભીડોન અથલા ૧૫ ભીરી 
ડામભીથોએટ અથલા ૧૫ ભીરી ભીથાઈર-ઓ-ડભેેટોન 
દલા ૧૦ રીટય ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. 

 ભગપી ાકને રોશ તત્લની ઉણના કાયણે ાન ીા 
દેખામ તો ૧૦૦ ગ્રાભ શીયાકળી તથા ૧૦ ગ્રાભ રીંબનુા 
ફૂરને ૧૦ રીટય ાણીભાાં ઓગાીને છાંટકાલ કયલો. 

 ભગપીભાાં ગેફૃ અને ટીક્કા ના વનમાંત્રણ ભાટે ફુગનાળક 
દલા ભેન્કોઝેફ ૩૦ ગ્રાભ દલા ૧૦ રીટય ાણીભાાં બેલી 
લાલેતય ફાદ ૩૫ દદલવે છાંટકાલ કયલો. 

 ભગપીભાાં થડનો વડો/સકુાયો શોમતો રાઈકોડ્રભા ાલડય 
૨.૫ કી. ગ્રા./શકે્ટય, ૫૦૦ કી.ગ્રા. એયાંડીના ખો અથલા 
લભીકમ્ોસ્ટ વાથે ભીક્વ કયી ચાવભાાં આવ.ુ  

 ભગપીભાાં ઉગસકુ યોગના વનમાંત્રણ ભાટે ફીજ નાઊંડા 
લાલેતય ટા લા જોઈએ  તેભજ ઊંડી ખેડ કયલી અને 
ભગપી છી ચણા  અને ઘઉં ના ાકન ુ યોટેળન 
કયલાથીઆ યોગનાવનમાંત્રણ ઘટાડલા ભાટે ઉમોગી છે. 

કાવ લાનસ્વતક 
વ્રધુ્ધધ  
 

ફોરગાડધ–II 
જીવીએચ-૬, 
૮,૧૨, જમ 
ફીટા, વોરાય-
૬૬,૭૬, વયજુ, 
ભરીકા 

 કાવનો ાક એક ભાવ નો થામ ત્માયે તુી ખાતયનો 
શપ્તો શકે્ટયે ૧૬૬.૬ કી.ગ્રા. યયુીમા અથલા ૪૦૦ કી.ગ્રા 
અભોનીમભ વલ્પેટ આવ.ુ 

 કાવના ાકભાાં થ્રીપ્વ અને રીરા તડતડીમાના વનમાંત્રણ 
ભાટે ૩.૦ ભીરી પોસ્પાભીડોન અથલા ૧૫ ભીરી 
ડામભીથોએટ અથલા ૧૫ ભીરી ભીથાઈર-ઓ-ડભેેટોન 
દલા ૧૦ રીટય ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. 



 કાવના ાકભાાં આંતય ખેડ અને વન દાભણની ક્રીમા 
કયલીઅથલા યાવામણીક વનદાભણનાળક ૦.૯ કી.ગ્રા./શ.ે 
ફ્લકુ્રોયેરીન અથલા ેન્ડીભીથેરીન ૫૦૦ રીટય 
ાણીભાાં બેલી લાલણી ફાદ તયુાંતજ છાંટકાલ કયલો. 

 કાવભાાં ગરુાફી ઈ મના વનમાંત્રણ ભા ટે ડલે્ટાભેથ્રીન 
અથલા રા ઈઝોપોવ ૧૦ ભીરી દલા ૧૦ રીટય ાણીભાાં 
બેલી છાંટકાલ કયલો તથા ખેતયભાાં પેયોભેન રે ગોઠલી 
નય ફુ દાઓનો નાળ કયલો . ાકની છેલ્રી લીણી ફાદ 
ાકભાાં ઘેટા, ફકયા કે ગામો ઘણ ચયાલી દેલા.  અથલા 
૧૦૦ ગ્રાભ ફીલેયીમા ાલડય અને ૨૦ ભીરી પ્રોપેનોપોવ 
ને ૧૦ રીટય ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો 

તર લાનસ્વતક 
વ્રધુ્ધધ  
 

ગ.ુતર-
૧,૨,૩,૧૦ 

 ાકભાાં લાલેતય વભમેામાભાાં ડીએી ૫૪.૩  કીરો અ ને 
૮૭.૪ કીરો યયુીમા/શ ેઆવ.ુ 

 ાકાભાાં કથીયીના વનમાંત્રણ ભાટે ડામ કોપોર ૨૦ ભીરી 
અથલા દ્રાવ્મ ગાંઘક ૧૭ ગ્રાભ ૧૦ રીટય ાણીભાાં બેલી 
છાંટકાલ કયલો જફૃય જણામતો ફીજો છાં ટકાલ ૧૫ દદલવ 
ફાદ કયલો 

તલેુય  લાનસ્વતક 
વ્રધુ્ધધ  
 

ફીડીએન-૨, 
લૈળારી, 
જીટીએચ-૧,૨ 

 ાકભાાં લાલેતય વભમેામાભાાં ડીએી ૧૦૮.૭ કીરો અને 
૧૧.૮ કીરો યયુીમા/શ ેઆવ.ુ 

 ભગપીભાાં યીરે ાક તયીકે તલેુય લાલલાથી લધ ુ
ઉત્ાદન ભે છે. 

 તલેુયભા સ્ટયીરીટી ભોઝેક ( લાંધમત્લનો યોગ, કથીયી)ના 
વનમાંત્રણ ભાટે ડામકોપોર ૧૫ ભીરી ૧૦ રી. ાણી ભા 
બેલી ૩૫, ૬૫, અને ૯૫ દદલવે છાંટકાલ કયલો.    

વોમાફીન લાનસ્વતક 
વ્રધુ્ધધ  

ગ.ુવોમા.-૧,૨,૩  ાકભાાં લાલેતય વભમે ામાભાાં એવએવી ૩૭૫  કીરો 
અને ૬૫.૨ કીરો યયુીમા/શ ેઆવ.ુ 

 વોમાફીનન ુ લાલેતય કમાધ ફાદ ૩૦ દદલવે યીરે 
આંતયાક તયીકે ફે શાય છી એક શાય એંયાંડાન ુલાલેતય 
કયવ ુજેથી લધ ુઉત્ાદન ભેલી ળકામ છે. 

એયાંડા લાનસ્વતક 
વ્રધુ્ધધ  
 

જીએયવુીએચ-
૧, જીવીએચ-
૪,૫,૬,૭ 

 ાકભાાં લાલેતય વભમેામાભાાં ડીએી ૬૫.૨  કીરો અ ને 
૬૧.૪ કીરો યયુીમા/શ ેઆવ.ુ 

 ખેત ભજુયોની અછતની યીસ્થીતીભાાં ાક લાવ્મા ફાદ 
વનિંદાભણ નાળક દલા રાઈપલયુારીન ૧.૦ કી.ગ્રા. અથલા 
ેન્ડીભીથેરીન ૧.૦ કી.ગ્રા. વક્રીમ તત્લ ફૃે છાં ટકાલ 



કયલો.  
 લાદછાયુાં શલાભાન સ્સ્થવતને કાયણે  એયાંડાભાાં ઘોડીમા 

ઈમના વનમાંત્રણ ભાટે ૨૦ ભીરી ક્લીનાલ્પોવ ( ૧.૫ % 
ભકુી) અથલા ૪૦ ગ્રાભ કાફાધયી ર ૧૦ રી. ાણીભાાં 
બેલી છાંટકાલ કયલો.  

ળાકબાજી વ્રધુધી/ફુર/પ -  ચવુીમા પ્રકાયની જીલાતના વનમાંત્રણ ભાટે રીફોીન ુતેર 
૫૦ ભીરી અથલા રીફોીન ુભીજન ુ૫ ટકા અકધ ન ુદ્રાલણ 
૫૦૦ભીરી ૧૦ રી. ાણીભાાં બેલી છાં ટકાલ કયલો. જો 
લધ ુઉ દ્રલ શોમ તો એવી ટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ 
ગ્રાભ/૧૦રી. અથલા દ્રામઝોપોવ ૪૦ ટકા ૨૦ ભીરી/ ૧૦ 
રી.ાણીભાાં ભીશ્ર કયી છાંટકાલ કયલો. 

 ાકભાાં કથીયીના વનમાંત્રણ ભાટે  પ્રોયગાઈટ ૧૦ 
ભીરી/૧૦ રીટય ાણી વભશ્રણ કયી છાાંટલી. 

 ળાકબાજીના ાકોને ફુર અને પની અલસ્થામે તથા 
જભીનની પ્રતને ધમાને રઈ નીમભીત ૬ થી ૮ દદલવે 
ીમત આવ.ુ 

 ળાકબાજીના ાકોને નીદાભણ મકુત કયવ ુઅને વનમભીત 
વમત આવ.ુ 

 ળાકબાજી ને વભમ વય ઉતાયી ગે્ર ડીંગ કયી ફજાય ભાાં 
મકુલા.  

 
શુારન 

 

- 

 શઓુને મોગ્મ આશાય આલો  અને શઓુના યશઠેાણ 
ચોખ્ખા યાખલા. 

 શઓુભાાં ઈતયડીના વનમાંત્રણ ભાટે ડલે્ટા ભેથ્રીન  અથલા 
એભીટાઝ ૨ ભીરી/ ૧ રીટય ાણીભાાં નાખીને છાટલી. 

 શઓુને ખયલા-ભોલાવા યોગની યવીનો પ્રથભ ડોઝ ૪ 
ભાવની ઉભયે, ફીજો ડોઝ ૬ ભાવ ની ઉભયે અને ત્માય 
ફાદ દય ૬ ભાવે આલો. 

 ચોભાવાની ઋતભુાાં લયવાદના વભમે શઓુએ ળેડભાાં 
ફાધાંલા. 

 

 

 

 

 



JUNAGADH 

Phone: 0285-2670139                                             Date:- 16-08-2016 

(Period from 17  to 21 August -2016) 
 
Significant weather for the preceding week 
 

Rain fall (mm) 000.0  

Maximum temperature 0C 31.4 to 31.6  

Minimum temperature 0C 25.5- 25.6  

RH % (Morning/Afternoon) 89-71  

Wind speed (Kmph) 5.5- 9.6  

Cloud cover 6-7  
 

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 21-08-2016 

 
Parameters Day-1 

17-08-16 

Day-2 

18-08-16 

Day-3 

19-08-16 

Day-4 

20-08-16 

Day-5 

21-08-16 

Rain fall (mm) 0 0 0 3 3 

Maximum temperature 0C 28 28 28 28 28 

Minimum temperature 0C 24 24 24 24 24 

Cloud cover (Okta) 8 7 7 5 6 

RH I % (Morning) 86 87 88 88 87 

RH II % (After noon) 81 82 81 79 79 

Wind speed (Km/h) 030 023 020 022 022 

Wind direction(Deg) 244 245 255 249 251 

 

Agro meteorological Advisories 
 

General 

Advice 

Rain fall           
 
Temperature    
 
RH (%)             
 
Wind Direction and  
Speed 

There is forecasting of light rainfall during next five 
days. 
Maximum and minimum temperature likely to be in 
range of 28-29°C and 24-25 °C, respectively. 
The Relative Humidity is likely to be in the range of 
88-79%. 
Direction and speed of wind is likely to be WSW and 
20-30 km/h, respectively. 

Crop Variety/ 

pest/insect 

Stage Agro met Advisories 

Kharif 

Groundnut 

GG-20 & 22, 

GUG-10, GG- 

2,11,13, TAG- 

24 & 37, TPG-

41 

Vegetative

/Flowering 

 

 

 For the control of fungal disease, soil application 

of 3-4 kg/ha Tichodarmma viride for the 

suppression of various diseases caused by 

fungal pathogens. 

 For the control of white grub, seed should be 

treated with 25 ml cholopyriphos OR quinalphos 

per kg of seeds before sowing. 

 Interculturing and hand weeding should be 



carried out in groundnut. OR spray weedicide 0.9 

kg/ha pendimethalin mix in 500 litre of water after 

sowing. 

 For the control of Thrips and Jassid in groundnut, 

spray 3 ml phosphamidon OR 15 ml dimethoate 

OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of 

water. 

 In Ground nut, spray 0.1% FeSo4 @ 100 gram 

with 10 gram citric acid solution to correct 

chlorosis. 

 For the control of rust, spray fungicides 

mencozeb 26 gm mix in 10 litre of water at after 

sowing of 35 days. 

 For the control of collar rot, deep planting of seed 

should be avoided. Avoiding mechanical 

damage, destroying plant debris, deep ploughing 

and rotation of groundnut with gram and wheat 

are useful in reducing the collar rot disease 

incidence. 

 For the control of stem rot, furrow application of 

2.5 kg/ha Tricodermma viridi, 500 kg castor cake 

OR vermicomposting. 

Cotton Bg-II GCH-8, 12 

Jay Bt, Solar-

66, 76, Sarju, 

Bg- II GCH-6, 

Mallika 

Vegetative 

 

 In cotton apply split application of nitrogen 

fertilizer 166 kg urea/ha OR 400 kg AS/ha after 

sowing of one month. 

 Interculturing and hand weeding should be 

carried out in cotton. OR spray weedicides 0.9 

kg/ha fluchloralin or pendimethalin mix in 500 

litre of water after sowing. 

 For the control of Thrips and Jassid, spray 3 ml 

phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml 

methyl-O-demeton mix in 10 liter of water. 

 For the control of pink bollworm, spray 10 ml 

deltamethrin OR trizophos in 10 litre of water. 

Install pink bollworm pheromone traps and 

remove and destroy crop residues. OR spray 

100 gm Beauveria bassiana powder and 20 ml 



prophenophos mix in 10 liter of water. 

Sesame Guj.Til-1,2,3,10 Vegetative 

 

 In sesame apply 54.3 kg DAP/ha & 87.4 kg 

urea/ha at the time of sowing. 

 Due to cloudy weather condition incidence of 

mite, for the control of spray dicophol 20 ml OR 

ethion 20 ml in 10 litre of water. 

Pigeon pea BDN-2, 

Vaishali, GTH-1 

Vegetative 

 

 In pigeon pea apply 108.7 kg DAP/ha & 11.8 kg 

urea/ha at the time of sowing. 

 Groundnut are relay cropping with pigeon pea to 

increase production.  

 For the control of mite, spray Diacofol 15 ml in 10 

liter of water at 35, 65 and 95 days after sowing. 

Soybean Guj. Soya. - 

1,2,3 

Vegetative 

 

 In soybean apply 375 kgSSP/ha & 65.2 kg 

urea/ha at the time of sowing. 

 30 days after sowing of soybean relay 

intercropping with castor planting can be 

obtained more production. 

Castor GAUCH-1, 

GCH-4,5,6,7, 

GC-2,3  

Vegetative 

 

 In unirrigated castor apply 65.2 kg DAP/ha & 

61.4 kg urea/ha at the time of sowing. 

 After sowing of castor before emergence of seed 

spray weedicides 1.0 kg/ha trifluralin OR 1.0 

kg/ha pendimethalin. 

 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 

- Flowering/ 

fruiting 

 For the control of fruit and shoot borer, spray 

neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml 

and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of 

water at 15 days interval.  

 For the control of thrips and white fly, spray 

neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 or 

neem oil 40 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 

gm / 10 lit of water at 15 days interval. 

 For the control of severe attack ofthrips, spray 3 

ml spinosadin10 litres of water. 



 Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop 

at the flowering and fruiting stage. 

 Keep vegetable crop weed free, apply irrigation 

regularly and send vegetable fruit to the market 

often grading. 

Livestock  -  To provide adequate food and keep the animals 

clean shed. 

 Do vaccination in animal for the prevention of 

FMD and other diseases. 

 For the control of tick and other parasites, spray 

deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. 

 During the monsoon season at the time of rain 

animal transfer to livestock shed.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORBANDAR 

Phone : 0285-2670139                                                       Date:- 16-08-2016 

(Period from 17  to 21 August -2016) 

 
Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 21-08-2016 
 

Parameters Day-1 

17-08-16 

Day-2 

18-08-16 

Day-3 

19-08-16 

Day-4 

20-08-16 

Day-5 

21-08-16 

Rain fall (mm) 0 0 0 3 3 

Maximum temperature 0C 28 28 28 28 28 

Minimum temperature 0C 24 24 24 24 24 

Cloud cover (Okta) 8 7 7 5 6 

RH I % (Morning) 86 87 88 88 87 

RH II % (After noon) 81 82 81 79 79 

Wind speed (Km/h) 030 023 020 022 022 

Wind direction(Deg) 244 245 255 249 251 

 
Agro meteorological Advisories 
 

General 

Advice 

Rain fall           
 
Temperature    
 
RH (%)             
 
Wind Direction and  
Speed 

There is forecasting of  light rainfall during next five 
days. 
Maximum and minimum temperature likely to be in 
range of 28-29°C and 24-25 °C, respectively. 
The Relative Humidity is likely to be in the range of 
88-79%. 
Direction and speed of wind is likely to be WSW and 
20-30 km/h, respectively. 

Crop Variety/ 

pest/insect 

Stage Agro met Advisories 

Kharif 

Groundnut 

GG-20 & 22, 

GUG-10, GG- 

2,11,13, TAG- 

24 & 37, TPG-

41 

Vegetative

/Flowering 

 

 

 For the control of fungal disease, soil application 

of 3-4 kg/ha Tichodarmma viride for the 

suppression of various diseases caused by 

fungal pathogens. 

 For the control of white grub, seed should be 

treated with 25 ml cholopyriphos OR quinalphos 

per kg of seeds before sowing. 

 Interculturing and hand weeding should be 

carried out in groundnut. OR spray weedicide 0.9 

kg/ha pendimethalin mix in 500 litre of water after 

sowing. 

 For the control of Thrips and Jassid in groundnut, 

spray 3 ml phosphamidon OR 15 ml dimethoate 

OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of 

water. 



 In Ground nut, spray 0.1% FeSo4 @ 100 gram 

with 10 gram citric acid solution to correct 

chlorosis. 

 For the control of rust, spray fungicides 

mencozeb 26 gm mix in 10 litre of water at after 

sowing of 35 days. 

 For the control of collar rot, deep planting of seed 

should be avoided. Avoiding mechanical 

damage, destroying plant debris, deep ploughing 

and rotation of groundnut with gram and wheat 

are useful in reducing the collar rot disease 

incidence. 

 For the control of stem rot, furrow application of 

2.5 kg/ha Tricodermma viridi, 500 kg castor cake 

OR vermicomposting. 

Cotton Bg-II GCH-8, 12 

Jay Bt, Solar-

66, 76, Sarju, 

Bg- II GCH-6, 

Mallika 

Vegetative 

 

 In cotton apply split application of nitrogen 

fertilizer 166 kg urea/ha OR 400 kg AS/ha after 

sowing of one month. 

 Interculturing and hand weeding should be 

carried out in cotton. OR spray weedicides 0.9 

kg/ha fluchloralin or pendimethalin mix in 500 

litre of water after sowing. 

 For the control of Thrips and Jassid, spray 3 ml 

phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml 

methyl-O-demeton mix in 10 liter of water. 

 For the control of pink bollworm, spray 10 ml 

deltamethrin OR trizophos in 10 litre of water. 

Install pink bollworm pheromone traps and 

remove and destroy crop residues. OR spray 

100 gm Beauveria bassiana powder and 20 ml 

prophenophos mix in 10 liter of water. 

Sesame Guj.Til-1,2,3,10 Vegetative 

 

 In sesame apply 54.3 kg DAP/ha & 87.4 kg 

urea/ha at the time of sowing. 

 Due to cloudy weather condition incidence of 

mite, for the control of spray dicophol 20 ml OR 

ethion 20 ml in 10 litre of water. 



Pigeon pea BDN-2, 

Vaishali, GTH-1 

Vegetative 

 

 In pigeon pea apply 108.7 kg DAP/ha & 11.8 kg 

urea/ha at the time of sowing. 

 Groundnut are relay cropping with pigeon pea to 

increase production.  

 For the control of mite, spray Diacofol 15 ml in 10 

liter of water at 35, 65 and 95 days after sowing. 

Soybean Guj. Soya. - 

1,2,3 

Vegetative 

 

 In soybean apply 375 kgSSP/ha & 65.2 kg 

urea/ha at the time of sowing. 

 30 days after sowing of soybean relay 

intercropping with castor planting can be 

obtained more production. 

Castor GAUCH-1, 

GCH-4,5,6,7, 

GC-2,3  

Vegetative 

 

 In unirrigated castor apply 65.2 kg DAP/ha & 

61.4 kg urea/ha at the time of sowing. 

 After sowing of castor before emergence of seed 

spray weedicides 1.0 kg/ha trifluralin OR 1.0 

kg/ha pendimethalin. 

 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 

- Flowering/ 

fruiting 

 For the control of fruit and shoot borer, spray 

neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml 

and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of 

water at 15 days interval.  

 For the control of thrips and white fly, spray 

neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 or 

neem oil 40 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 

gm / 10 lit of water at 15 days interval. 

 For the control of severe attack ofthrips, spray 3 

ml spinosadin10 litres of water. 

 Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop 

at the flowering and fruiting stage. 

 Keep vegetable crop weed free, apply irrigation 

regularly and send vegetable fruit to the market 

often grading. 

Livestock  -  To provide adequate food and keep the animals 

clean shed. 



 Do vaccination in animal for the prevention of 

FMD and other diseases. 

 For the control of tick and other parasites, spray 

deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. 

 During the monsoon season at the time of rain 

animal transfer to livestock shed.   

 

 

 

 

 


