
 

 

 
 

 
 

CJFDFG 5ZLA/M Nl1F6 ;{FZFQ8= S'lQF 
VFAMCJFlSI lJ:TFZ 

JZ;FN sDLDLf 
 

૦૦૦.૦ 

DCTD TF5DFG so;[Pf ૨૯.૬ 

,3]TD TF5DFG so;[Pf ૧૩.૫ 

E[Hs@fs;JFZqA5MZAFNf ૭૪ – ૪૪ 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf ૦૪.૯ 

5+SvA o જીલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તાP૨#v૦૧v૨૦૧૯ સધુી) 
ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વવભાગ તરફ્થી મળેલ હવામાન આગાહીની માહીતી અનસુાર અતે્રના ગ્રામીણ કવૃિ મૌસમ સેવા 

યોજના, જૂનાગઢ કવૃિ યવુનવસીટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વવસ્તારના 

૧.જૂનાગઢ:-  જીલ્લામા આગામી તારીખ ૧૯/૦૧/૨૦૧૯ થી ૨૩/૦૧/૨૦૧૯ દરમ્યાન આકાશ મખુ્યત્વે આગામી પાાંચ 

દદવસોમાાં મોટેભાગે ચોખ્્ુાં રહશેે, આવતા પાાંચ દદવસોમાાં વરસાદ ની કોઈ શક્યતાઓ રહલેી નથી. 

પવનની ઝડપ ૧૧ થી ૧૮ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા રહશેે. આ સમયગાળામાાં મહતમ તાપમાન 

૩૦ થી ૩૧ ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહશેે તેમજ લઘતુમ તાપમાન ૧૬  થી ૧૭  ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહવેાની 

સાંભાવના છે. 

૨.પોરબાંદર:- જીલ્લામા આગામી તારીખ ૧૯/૦૧/૨૦૧૯ થી ૨૩/૦૧/૨૦૧૯ દરમ્યાન આકાશ મખુ્યત્વે આગામી પાાંચ 

દદવસોમાાં મોટેભાગે ચોખ્્ુાં રહશેે, આવતા પાાંચ દદવસોમાાં વરસાદ ની કોઈ શક્યતાઓ રહલેી નથી. 

પવનની ઝડપ ૧૦  થી ૧૭ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા રહશેે. આ સમયગાળામાાં મહતમ તાપમાન 

૩૧-૩૨  ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહશેે તેમજ લઘતુમ તાપમાન ૧૨ થી ૧૩  ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહવેાની સાંભાવના 

છે. 

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

TFP!(v૦૧v૨૦૧૯ YL TFP ૨3 ૦૧v૨૦૧૯ 

CJFDFG VFUFCL VFWFZLT A],[8LG o ૨૦૧૮-૧૯ 

 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 



H]GFU- 
CJFDFG 5ZLA/M q 

TFZLB 

lNJ;v ! 

૧૯-૦૧-૨૦૧૯ 

lNJ;v Z 

૨૦-૦૧-૨૦૧૯ 

lNJ;v# 

૨૧-૦૧-૨૦૧૯ 

lNJ;v$ 

૨૨-૦૧-૨૦૧૯ 

lNJ;v5 

૨૩-૦૧-૨૦૧૯ 

JZ;FN sDLPDLf ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  

DCTD TF5DFG s;[PU|[f ૩૧  ૩૧  ૩૨  ૩૦  ૩૦  

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f ૧૭  ૧૭  ૧૬  ૧૬ ૧૬ 

JFN/GL l:YlT ચોખ્્ુાં ચોખ્્ુાં ચોખ્્ુાં ચોખ્્ુાં મોટેભાગે ચોખ્્ુાં 

;JFZGF E[HGF 8SF ૬૨  ૫૯  ૬૬  ૭૭  ૭૩  

A5MZ AFN E[HGF 8SF ૪૩  ૪૬  ૫૦  ૫૭  ૫૬  

5JGGL UlT 
slSDLqS,FSf 

૦૧૫  ૦૧૫  ૦૧૭  ૦૧૧  ૦૧૪  

5JGGL lNXF s0LU|Lf ૫૦  ૨૬૩  ૩૨૪  ૩૨૧  ૩૧૬  

5MZA\NZ 
JZ;FN sDLPDLf ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  

DCTD TF5DFG s;[PU|[f ૩૨   ૩૨ ૩૨ ૩૧  ૩૧  

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f ૧૨  ૧૩  ૧૨  ૧૨  ૧૨  

JFN/GL l:YlT ચોખ્્ુાં ચોખ્્ુાં ચોખ્્ુાં ચોખ્્ુાં મોટેભાગે ચોખ્્ુાં 

;JFZGF E[HGF 8SF ૬૨  ૫૮  ૭૨  ૭૮  ૭૨  

A5MZ AFN E[HGF 8SF ૪૨  ૪૬  ૪૭  ૬૨  ૬૦  

5JGGL UlT 
slSDLqS,FSf 

૦૧૫  ૦૧૭  ૦૧૬  ૦૧૦  ૦૧૩  

5JGGL lNXF s0LU|Lf ૧૦  ૨૬૮  ૩૨૯  ૩૨૮  ૩૧૯  

Nl1F6 ;F{ZFQ8= B[T VFAMCJFlSI lJEFU 

5FSG]\ 
GFD 

5FS VJ:YF 
ZMU q HLJFT q 

HFT S'lQF ;,FC 

ઘઉ  
ગાભ / નીંઘલ     

અવસ્થા 
-   ફુલ અને દાણાની અવસ્થાયે સમયસર વપયત આપવુાં. 

ચણા 
ફૂલ / પોપટા 

અવસ્થા   
લીલી / લશ્કરી 

ઈયળ 
 પાકને સમયાાંતરે પીયત આપવ.ુ 
 ચણાના પાકમાાં લીલી અને લશ્કરી ઈયળના વનયત્રણ માટે 



૬ ગ્રામ એમામેક્ટીન બેન્ઝોયેટ અથવા ૨૦ મીલી 
ક્વીનાલફોસ ૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી છાંટકાવ કરવાથી 
સારૂ પરીણામ મળે છે. 

ધાણા ફૂલ અવસ્થા  ભકુીચારો  

 પાકને સમયાાંતરે પીયત આપવ.ુ 
 પાવડરી માઇલ્ડય ુ(એરીવસફે બહકુોણ) એ એક ગાંભીર રોગ 

છે, જે પ્રારાં ક્ષભક તબકે્ક અનચેક કરેલ જો પાકને બગાડ કરે 
તો. 10 થી 15 દદવસના અંતરાલ પર કરથાનના વેલેટેબલ 
સલ્ફર 0.25% અથવા 0.2% ઉકેલની ભલામણ કરવામાાં 
આવે છે. 

લસણ વદૃ્ધિ  ઉગસકુ 

 સમયસર વાવેલ લસણના પાકમાાં નીંદણની કામગીરી 
કરવી. 

 પાકને સમયાાંતરે પીયત આપવ.ુ 
 ઉગસકુનો રોગ સફેદ ફૂગના કારણે હોવાથી ટેબયકોનાઝોલ 

૧૦ મીલી દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાાં વમશ્રણ કરીને 
ડ્રનેચીંગ કરવ.ુ 

કપાસ 
વીણી 

અવસ્થા   
-  

 કપાસ જેમ જેમ પાકતો જાય તેમ તેમ વીણી કરવી અને 
વીણી સવારના સમયે કરવી. 

 કપાસમાાં ગલુાબી ઈયળના વનયાંત્રણ માટે ખેતરમાાં ફેરોમેન 
રેપગોઠવી નર ફુદાઓનો નાશ કરવો. પાકની છેલ્લી વીણી 
બાદ પાકમાાં ઘેટા, બકરા કે ગાયો ઘણ ચરાવી દેવા.અથવા 
૧૦૦ ગ્રામ બીવેરીયા પાવડર અને ૨૦ મીલી પ્રોફેનોફોસ 
ને ૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી છાંટકાવ કરવો. 

એરાંડા લમૂ / 
પરીપકવ 
અવસ્થા 

-    દદવેલાના પાકમાાં માળો (લમુો) પરીપકવ થયે કાળજી પવુવક 

ઉતારી લેવા. દદવેલાના પાકમાાં કાપણી માટે માળ પીડા 

પડ ેઅને ૭૫ % સકુાય  જાય ત્યારે કરવી અને આ રીતે ૩ 

વખત કાપણી કરી માળ તડકામાાં સકુવી થે્રસીંગ કરવ ુજેથી 

ખરવાનો પ્રશ્ર્ન ન રહ.ે 

તવેુર પરીપકવ 
અવસ્થા 

-  તવેુરની શીંગો પદરપકવ થયે પાકની કાપણી કરવી. 

આંબો  ફુલ અવસ્થા  -  આબાાંમાાં મધીયાના વનયત્રણ માટે ૫૦ % કાબાવરીલ ૪૦ 

ગ્રામ પાવડર અથવા ૩૬ % ઈ.સી. મોનોક્રોટોફોસ ૧૦ 

મીલી દવા ૧૦ લી.પાણીમાાં ભેળવી છાંટકાવ કરવો. 



શાકભાજી વ્રધુ્ધી/ફુલ/ ફળ -  વેલાવાળા શાકભાજીના પાકમાાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ 
ટાળવા માટે મખુ્ય પાકની ફરતે દદવેલા તથા ગલગોટાન ુ
વાવેતર કરવાથી તેન ુ વનયાંત્રણ કરી શકાય છે જો ઉપદ્રવ 
વધ ુજોવા મળે તો ૧૦ મીલી મીથાઈલ ઓ ડમેેટોન (૨૫ 
ઈસી) અથવા ૧૦ મીલી ડાયમીથોએટ (૩૦ ઈસી) ૧૦ 
લીટર પાણીમાાં ભેળવી છાંટકાવ કરવો ત્યાર બાદ પછીથી 
બીજો છાંટકાવ ૧૫ દદવસ પછી કરવો. 

 શાકભાજીના પાકમાાં ચસુીયા પ્રકારની જીવાતના વનયાંત્રણ 
માટે લીબોળીન ુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીન ુમીજન ુ
૫ ટકા અકવન ુદ્રાવણ ૫૦૦મીલી ૧૦ લી. પાણીમાાં ભેળવી 
છાંટકાવ કરવો. જો વધ ુઉપદ્રવ હોય તો એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ 
ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. અથવા દ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ 
૧૦ લી.પાણીમાાં મીશ્ર કરી છાંટકાવ કરવો. 

 મરચીના પાકમાાં થ્રીપ્સના વનયાંત્રણ માટે ૨૦મીલી 
પ્રોફેનોફોસ અને ક્ષલમ્બોળીન ુ તેલ ૫૦ મીલી ૧૦ લીટર 
પાણી વમશ્રણ કરી છાાંટવી. 

 શાકભાજીનાપાકની રોપણી બાદ ચસુીયા પ્રકારની 
જીવાતના વનયાંત્રણ માટે દાણાદાર ફોરેટ ૧૦ જી છોડ દીઠ 
૨ ગ્રામ મજુબ આપીને પીયત આપવ.ુ 

 મરચીના પાકમાાં વાઈરસના કારણે પીળા થઈ કુકડાઈ 
ગયેલ છોડ ઉપાડી જમીનમાાં દાટી નાશ  કરવો અને ૫ 
મીલી ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી 
છાંટકાવ કરવો.  

 રીંગણ અને ટમેટાના ફળ અને અને ડોકાની ઈયળોનો  
ઉપદ્રવ જણાય તો નકુશાન પામેલ ફળ અને ડોકાને 
તોડીને જમીનમા દાટી દેવા અને રીનાિીપાયર દવા 
૩મીલીદવા ૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી છાંટકાવ કરવો.  

 રીંગણ અને ટમેટાના પાકમા ફળમાખીના વનયાંત્રણ માટે 
એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાાં 
ભેળવી છાંટકાવ કરવો.  

 શાકભાજી ને સમયસર ઉતારી ગે્રડીંગ કરી બજારમાાં 
મકુવા. 

પશપુાલન - - 
 વશયાળા ઋતમુાાં અવતશય ઠાંડા સીધા પવનથી રિણ માટે 

પશઓુને શેડમાાં બાાંધવા અને કાંતાન કોથળાનો ઉપયોગ 
કરવો. 



 પશઓુને યોગ્ય આહાર આપવો અને પશઓુના રહઠેાણ 
ચોખ્ખા રાખવા. 

 માખી મચ્છરથી રિણ માટે ફીનાઈલ છાટવ.ુ 
 પશઓુને યોગ્ય આહારમાાં ખવનજયકુ્ત વમશ્રણ સાથે સાંગ્રદહત 

ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સાંગ્રદહત કરવો 
જોઈએ. 

 ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો. 
 પશઓુમાાં ઈતરડીના વનયાંત્રણ માટે ડલે્ટામેથ્રીન  અથવા 

એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાાં નાખીને છાટવી. 
 દુધાળા પશઓુના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથલા બોરીક 

પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા. 
 

JUNAGADH 

Phone: 0285-2670139                                               Date: - 18-01-2019 

 

Significant weather for the preceding week 

Rain fall (mm) 000.0 
Maximum temperature 0C 28.6 – 29.6 

Minimum temperature 0C 13.5 – 16.1 

RH % (Morning/Afternoon)  85 – 25 

Wind speed (Kmph) 03.0 – 07.7 

Cloud cover 0 - 3 

 

(Period from 19 to 23 January 2019) 

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 23-01-2019 

Parameters 
Day-1  

16-01-19 

Day-2 

 17-01-19 

Day-3  

18-01-19 

Day-4  

19-01-19 

Day-5  

20-01-19 

Rain fall (mm) 00 00 00 00 00 

Maximum temperature 0C 31 31 31 30 30 

Minimum temperature 0C 17 17 16 16 16 

Cloud cover (Okta) 0 0 0 0 1 

RH I % (Morning) 60 59 66 77 73 



 

 

Agro meteorological Advisories 

General 

Advice 

Rain fall           

 

Temperature    

 

RH (%)             

 

Wind Direction and  

Wind Speed  

There is forecasting of no rainfall during next 

five days.  

Maximum and minimum temperature likely to 

be in range of 30 - 31 °C and 16 – 17 °C, 

respectively. 

The Relative Humidity is likely to be in the 

range of 59 – 77 %. 

Direction and speed of wind is likely to NE and 

N and 11 - 17 km/h, respectively. 

Crop Variety/ 

Pest/Insect 

Stage Agro met Advisories 

Wheat -   Boot stage  Give irrigation at critical stages to the crop. 

Chickpea Prodenia / 

Heliothis 
Flowering / 

Podding 

 For the control of Prodenia and Heliothis at 

ETL, spray 20 ml quinalphos in 10 litre of 

water. 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

Coriander Powdery 

mildew  
Flowering  Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Powdery mildew (Erysiphe polygoni) is a 

serious disease, which ruin the crop if 

allowed unchecked in the initial stage itself. 

Spraying wettable sulphur 0.25% or 0.2% 

solution of Karathane twice at 10 to 15 days 

RH II % (After noon) 43 46 50 57 56 

Wind speed (Km/h) 015 015 017 011 014 

Wind direction(Deg) 50 263 324 321 316 



interval is recommended. 

Garlic Stem rot Vegetative 

growth 

 Carry out weeding operation in timely sown 

garlic. 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Yellowing of leaves due to stem (clove) rot, 

Drenching of Tebuconazole 10 ml/10 litre of 

water. 

Cotton 
 

- Picking / 

Maturity 

 Picking of cotton should be carried out 

during morning hours. 

 Install pink bollworm pheromone traps and 

remove and destroy crop residues and 

animals should be allowed to grazing in the 

cotton field after the last picking of cotton. 

OR spray 100 gm Beauveria bassiana powder 

and 20 ml prophenophos mix in 10 liter of 

water. 

Castor - Capsule 

maturity 

 The matured clusters should be picked in 

time. 

Pigeon pea - Maturity  Harvesting operation should be carried out 

at maturity stage. 

Mango - Flowering  For the control of madhiya, spray 50 % WP 

carbaryl 40 gm OR 36 % EC monocrotophos 

10 ml in 10 liter of water. 

Vegetable  
crops 

- Sowing/ 

Flowering/ 

Fruiting 

 For the control of leaf webber in fruit leafy 

vegetable, sowing of trap crop (castor and 

galgota) around the vegetable crop. For the 

heavy incidence spray 10 ml methyl O 

demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 

EC) in 10 liter of water. 

 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 thrips in chilli, spray 20 ml 

profenophos in 10 litres of water. 

 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.  

 Rouging of viral infested crop should be done 

in chilli. Infected plants should be uprooted 

and buried in the soil. After rouging, spraying 

of 5 mi Imidacloprid per 10 litre of water is 

advised for control the vector, when sky 

remains clear. 

 Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the 

crop at the flowering and fruiting stage. 

 In brinjal and tomato crops constant 

monitoring of borers by using pheromone 

traps 4-6 per acre is advised, for the control 

of fruit borer, spray reenaxipayar @ 3.0ml in 

10 lit of water. 

 In brinjal and tomato crops, for the control of 

fruit fly, spray acetemaprid 5.0 ml in 10 lit of 

water. 

 Keep vegetable crop weed free, apply 

irrigation regularly and send vegetable fruit 

to the market often grading. 

Livestock - -  Protection of animal due to the cold winter 



season cattle transfer to the shed. 

 To provide adequate food 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.  

 

 

 

 

 

PORBANDAR 

Phone: 0285-2670139                                                                               Date: - 18-01-2019 

(Period from 19 to 23 January 2019) 
 
Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 23-01-2019 

Parameters Day-1  

19-01-19 

Day-2 

 20-01-19 

Day-3  

21-01-19 

Day-4  

22-01-19 

Day-5  

23-01-19 

Rain fall (mm) 00 00 00 00 00 

Maximum temperature 0C 32 32 32 31 31 

Minimum temperature 0C 12 13 12 12 12 

Cloud cover (Okta) 0 0 0 0 1 

RH I % (Morning) 62 58 72 78 72 

RH II % (After noon) 42 46 47 62 60 

Wind speed (Km/h) 015 017 016 010 013 

Wind direction(Deg) 10 268 329 326 319 



Agro meteorological Advisories 

General 

Advice 

Rain fall           

 

Temperature    

 

RH (%)             

 

Wind Direction and  

Wind Speed 

There is forecasting of no rainfall during next 

five days. 

Maximum and minimum temperature likely to 

be in range of 31-32°C and 12 - 13°C, 

respectively. 

The Relative Humidity is likely to be in the 

range of 77–43 %. 

Direction and speed of wind is likely to be NE 

and N and 10 – 17 km/h, respectively. 

Crop Variety/ 

Pest / 

Insect 

Stage Agro met Advisories 

Wheat - Boot stage  Give irrigation at critical stages to the crop. 

Chickpea Prodenia / 

Heliothis 
Flowering / 

Podding 

 For the control of Prodenia and Heliothis at 

ETL, spray 20 ml quinalphos in 10 litre of 

water. 

 Apply irrigation to the crop at regular interval. 

Coriander Powdery 

mildew 
Flowering  Apply irrigation to the crop at regular interval. 

 Powdery mildew (Erysiphe polygoni) is a 

serious disease, which ruin the crop if allowed 

unchecked in the initial stage itself. Spraying 

wettable sulphur 0.25% or 0.2% solution of 

Karathane twice at 10 to 15 days interval is 

recommended. 

Garlic Stem rot  Vegetative 

growth 

 Carry out weeding operation in timely sown 

garlic. 

 Apply irrigation to the crop at regular interval. 

 Yellowing of leaves due to stem (clove) rot, 

Drenching of Tebuconazole 10 ml/10 litre of 



water. 

Cotton 
 

- Picking  / 

Maturity 

 Picking of cotton should be carried out during 

morning hours. 

 Install pink bollworm pheromone traps and 

remove and destroy crop residues and 

animals should be allowed to grazing in the 

cotton field after the last picking of cotton. 

OR spray 100 gm Beauveria bassiana powder 

and 20 ml prophenophos mix in 10 liter of 

water. 

Castor - Capsule 

maturity 

 The matured clusters should be picked in 

time. 

Pigeon pea - Maturity  Harvesting operation should be carried out at 

maturity stage. 

Mango - Flowering  For the control of madhiya, spray 50 % WP 

carbaryl 40 gm OR 36 % EC monocrotophos 

10 ml in 10 liter of water. 

Vegetable  
crops 

- Sowing/ 

Flowering/ 

Fruiting 

 For the control of leaf webber in fruit leafy 

vegetable, sowing of trap crop (castor and 

galgota) around the vegetable crop. For the 

heavy incidence spray 10 ml methyl O 

demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 

EC) in 10 liter of water. 

 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 ofthrips in chilli, spray 20 ml 

profenophosin10 litres of water. 

 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. 

 Rouging of viralinfested crop should be done 

in chilli. Infectedplants should be uprooted 

and buried in the soil.After rouging, spraying 

of 5 mi Imidacloprid per 10litre of water is 

advisedfor control thevector, when sky 

remains clear. 

 Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the 

crop at the flowering and fruiting stage. 

 In brinjal and tomato crops constant 

monitoring of borers by using pheromone 

traps 4-6 per acre is advised, for the control of 

fruit borer, spray reenaxipayar @ 3.0ml in 10 

lit of water. 

 In brinjal and tomato crops, for the control of 

fruit fly, spray acetemaprid 5.0 ml in 10 lit of 

water. 

 Keep vegetable crop weed free, apply 

irrigation regularly and send vegetable fruit to 

the market often grading. 

Livestock - -  Protection of animal due to the cold winter 

season cattle transfer to the shed. 

 To provide adequate food 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. 

 


