
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CJFDFG 5ZLA/M Nl1F6 ;{FZFQ8= S'lQF 

VFAMCJFlSI lJ:TFZ 

JZ;FN sDLDLf 

 

00.0 

DCTD TF5DFG s;[PU[Pf 43.1 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[Pf 20.9 

E[Hs@fs;JFZqA5MZAFNf 61-28 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

TFP Z5v_$vZ_!5 YL TFP Z)v_$vZ_!5 

CJFDFG VFUFCL VFWFZLT A],[8LG o Z_!5 

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 TFPZ)v_$v!5 ;]WLf 

CJFDFG 5ZLA/M TFZLB Nl1F6 ;{FZFQ8= 
H]GFU- 5MZA\NZ 

JZ;FN sDLDLf Z5P_$P!5 0 0 

 Z&P_$P!5 0 0 

 Z*P_$P!5 0 0 

 Z(P_$P!5 0 0 

 Z)P_$P!5 0 0 

DCTD TF5DFG s;[PU|[Pf  Z5P_$P!5 38 36 

 Z&P_$P!5 39 36 

 Z*P_$P!5 39 35 

 Z(P_$P!5 40 35 

 Z)P_$P!5 40 35 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[Pf  Z5P_$P!5 26 27 

 Z&P_$P!5 26 27 

 Z*P_$P!5 27 27 

 Z(P_$P!5 27 27 

 Z)P_$P!5 27 28 

JFN/GL l:YlT sVMS8Ff Z5P_$P!5 RMbB]]] RMbB]]] 

 Z&P_$P!5 RMbB]]]  RMbB]]] 

 Z*P_$P!5 RMbB]]] RMbB]]] 

 Z(P_$P!5 RMbB]]] RMbB]]] 

 Z)P_$P!5 RMbB]]] RMbB]]] 

DCTD E[H s@f  Z5P_$P!5 76 75 

 Z&P_$P!5 81 81 

 Z*P_$P!5 81 82 

 Z(P_$P!5 80 81 

 Z)P_$P!5 76 77 

,3]TD E[H s@f Z5P_$P!5 59 58 

 Z&P_$P!5 64 64 

 Z*P_$P!5 66 65 

 Z(P_$P!5 63 62 

 Z)P_$P!5 60 58 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf Z5P_$P!5 022 021 

 Z&P_$P!5 018 018 

 Z*P_$P!5 021 020 

 Z(P_$P!5 025 025 

 Z)P_$P!5 025 023 

5JGGL lNXF s0LU|Lf Z5P_$P!5 270 270 

 Z&P_$P!5 280 290 

 Z*P_$P!5 290 290 

 Z(P_$P!5 270 290 

 Z)P_$P!5 270 290 
 



Nl1F6 B[T VFAMCJFlSI  lJ:TFZ slH<,FJFZ S'lQF ;,FCf 

5FSG]\ 

GFD 
S'lQF ;,FC 

ઉનાળુ 

મગફળી  

 પાકમાાં ચસુીયા પ્રકારની જીવાતોના અસરકારક નનયાંત્રણ માટે  ૧૭.૫ એસ.એલ. 
ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૫ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી ઓગાળીને દવાનો પ્રથમ છાંટકાવ 
અને ૧૫ દદવસ બાદ બીજો છાંટકાવ કરવો.   

 પાનના ટપકાના રોગના નનયાંત્રણ માટે  ૩૦૦ ગ્રામ કાબેનડાઝીમ ૧૨ % + મેંકોઝેબ 
૬૩ % wp /એકર/ ૧૫૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી છટકાવ કરવો.  

 વધ ુપડતા નાઈટ્રોજનયકુ્ત ખાતર આપવાથી વાનસ્પનતક વ્રધુ્ધિ થાય છે અને ઉત્પાદન 
ઘટે છે. ખોટો ખર્ચ નનવારવા પનુતિ ખાતરો ના આપવા.   

 પાક્ને જરૂરીયાત મજુબ નપયત આપવ.ુ  
 પાકમાાં સમયાાંતરે આંતરખેડ અને નનિંદામણ કરવ.ુ  

ઉનાળુ તલ  

 પાક્ને જરૂરીયાત મજુબ નપયત આપવ.ુ 
 પાક નનષ્ફળ જવામાાં ફુગથી થતો સકુારો અને મળુનો કોહવારો થાય છે. જેથી કોપર 

ઓક્સીક્લોરાઈડ દવા ૪૦ ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૨૬ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાાં નાખી 
છાંટકાવ કરવો.  

 પાકમાાં ગચુ્છપણચ રોગને ફેલાતો અટકાવવા માટે ૦.૦૩ % ડાઈમીથોએટ ૧૦ મીલી 
અથવા  ૦.૦૨૫ % મીથાઈલ ઓ ડમેેટોન ૧૦ મીલી/ ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી 
છટકાવ કરવો. 

ઉનાળુ મગ 

 

 

 પાક્ને જરૂરીયાત મજુબ નપયત આપવ.ુ 
 પાકમાાં સમયાાંતરે આંતરખેડ અને નનિંદામણ કરવ.ુ 
 પાકમાાં ચસુીયા પ્રકારની જીવાતોના અસરકારક નનયાંત્રણ માટે  ૧૭.૫ એસ.એલ. 

ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૫ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી ઓગાળીને છાંટકાવ કરવો.   

લસણ  

 પાન ની ટોર્ના સકુારા રોગના નનયાંત્રણ માટે મેંકોજેબ દવા ૨૫ ગ્રામ ને ૧૦ લીટર 
પાણી ઓગાળીને છાંટકાવ કરવો.  

 પાકમાાં થ્રીપ્સના નનયાંત્રણ માટે પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી 
ઓગાળીને છાંટકાવ કરવો. 

દદવેલા 
 દદવેલાના પાકમાાં કાપણી માટે માળ પીળા પડ ેઅને ૭૫ % સકુાય ત્યારે કાપણી કરવી 

અને આ રીતે ૩ વખત કાપણી કરી માળ તડકામાાં સકુવી થે્રસીંગ કરવ ુજેથી ખરવાનો 
પ્રશ્ર્ન નારહ.ે    

શાકભાજી 
 સ્પોટેડ વીલ્ટ વાયરસના નનયાંત્રણ માટે પાક્ની રોપણી પછી ૧૦ થી૧૨ દદવસના અંતરે 

૫ ગ્રામ કાબેન્ડાઝીમ (૫૦ % વે.પા.) ૧૦ લલટર પાણીમા ઓગાળી ને છાાંટવ ુ જેથી 
રોગન ુપ્રમાણ ઓછુ રહ ેછે અને ઉત્પાદન વિારે મળે છે.   



 પાક એક થી દોઢ માસનો થાય ત્યારે ૫૦ % વે.પા. કાબેન્ડઝીમ૧૦ ગ્રામ 
અથવા ૭૫ % વે.પા. મેન્કોઝેબ ૨૫ ગ્રામ અથવા ૫૦ % તામ્બાયકુ્ત દવા ૫૦ 
ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી ત્રણ છાંટકાવ કરવાથી પાનના ટપકા તથા 
ફળના સડાનો રોગન ુનનયાંત્રણ કરી શકાય છે. 

આબો  

 મધયાના નનયાંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૫ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાાં નાખીને છાટવી 
૧૦ દીવસના અંતરે બે છાંટકાવ કરવા.   

 પાકમાાં ભકુીછારાના નનયાંત્રણ માટે હકે્ઝાકોનાઝોલ ૧૫ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી 

ભેળવીને છાંટકાવ કરવો. 

પશ ુ

પાલન  

 પશઓુને યોગ્ય આહાર આપવો.  
 પશઓુમાાં ઈતરડીના નનયાંત્રણ માટે ડલે્ટામેથ્રીન  અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર 

પાણીમાાં નાખીને છાટવી.  
 પશમુા ફુટ અને માઉથ રોગના આવે તે માટે જરૂરી રશીકરણ કરાવવ.ુ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUNAGADH 

Phone: 0285-2670139                                                      Date:- 24-04-2015 

(Period from 25 to 29 April-2015) 
Significant weather for the preceding week 

Rain fall (mm) 000.0 

Maximum temperature 0C 42.0-44.0 

Minimum temperature 0C 20.6-21.1 

RH % (Morning/Afternoon) 61-28 

Wind speed (Kmph) 5.0-6.1 

Cloud cover 0-4 
 

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 29-04-2015 
 

Parameters Day-1 
25-04-15 

Day-2 
26-04-15 

Day-3 
27-04-15 

Day-4 
28-04-15 

Day-5 
29-04-15 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 38 39 39 40 40 

Minimum temperature 0C 26 26 27 27 27 

Cloud cover (Okta) 0 0 0 0 0 

RH % (Morning/After noon) 76-59 81-64 81-66 80-63 76-60 

Wind speed (Kmph) 022 018 021 025 025 

Wind direction(Deg) 270 280 290 270 270 

Agro meteorological Advisories 
 

Crop Stage Agromet Advisories 

Summer 
Groundnut 

Flowering  For the control of sucking pest, first spray of 17.8 SL 
Imidacloprid @ 5 ml in 10 liter of water and after 15 days 
second spray.  

 For the control of early leaf spot, spray 300gm 
Carbendenzim 12 + Mencozeb 63 % WP / acre/ 150 liter 
of water. 

 Apply irrigation as and when required. 

 Interculturing and hand weeding should be carried out. 

Summer 
Sesame 

Flowering/Growth  Apply irrigation as and when required. 

 For the control of root rot, spray copper oxycloride 40 
gm or Mencozeb 26 gm in 10 liter of water. 

 For the control Phailody, spray 0.03 % Dimethoate  10 ml 
and 0.025 %  Methyl-o-demeton 10 ml in 10 liter of 
water. 

Summer Mung Growth  Interculturing and hand weeding should be carried out. 

 For the control of sucking pest, spray of 17.8 SL 
Imidacloprid @ 5 ml in 10 liter of water  

Garlic Maturity  For the control of white tip, spray Mencozeb 25 ml/10 
liter of water. 



 For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 
liter of water. 

Castor  Maturity  Harvesting of spikelet of the crop should be done. 

Vegetables Flowering/Fruiting  For the control of spotted wilt virus, spray Carbendenzim 
(50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days 
interval. 

 For the control of fruit rot, three spray of 50 WP 
carbrndenzim 10 gm or 75 WP  Mencozeb 25 gm in 10 
liter of water at 10 to 12 days interval.   

Mango Flowering/Fruiting  For the control of leaf hopper, spray Imidaclopride 5 ml 
in 10 liter of water. 

 For the control of powdery mildew, spray 
Hexaconazol@50ml in 10 liter of water. 

Livestock -  Do vaccination in animal for the prevention of FMD 
disease. 

 The beaks of bird in poultry under the age of 15 weeks 
should be cut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORBANDAR 

Phone : 0285-2670139                                                                    Date :24-04-2015 

(Period from 25 to 29 April-2015) 
 

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 29-04-2015 
 

Parameters Day-1 
25-04-15 

Day-2 
26-04-15 

Day-3 
27-04-15 

Day-4 
28-04-15 

Day-5 
29-04-15 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 36 36 35 35 35 

Minimum temperature 0C 27 27 27 27 28 

Cloud cover (Okta) 0 0 0 0 0 

RH % (Morning/After noon) 75-58 81-64 82-65 81-62 77-58 

Wind speed (Kmph) 021 018 020 025 023 

Wind direction(Deg) 270 290 290 290 290 

Agro meteorological Advisories 
 

Crop Stage Agromet Advisories 

Summer 
Groundnut 

Flowering  For the control of sucking pest, first spray of 17.8 SL 
Imidacloprid @ 5 ml in 10 liter of water and after 15 days 
second spray.  

 For the control of early leaf spot, spray 300gm 
Carbendenzim 12 + Mencozeb 63 % WP / acre/ 150 liter 
of water. 

 Apply irrigation as and when required. 

 Interculturing and hand weeding should be carried out. 

Summer 
Sesame 

Flowering/Growth  Apply irrigation as and when required. 

 For the control of root rot, spray copper oxycloride 40 
gm or Mencozeb 26 gm in 10 liter of water. 

 For the control Phailody, spray 0.03 % Dimethoate  10 ml 
and 0.025 %  Methyl-o-demeton 10 ml in 10 liter of 
water. 

Summer Mung Growth  Interculturing and hand weeding should be carried out. 

 For the control of sucking pest, spray of 17.8 SL 
Imidacloprid @ 5 ml in 10 liter of water  

Garlic Maturity  For the control of white tip, spray Mencozeb 25 ml/10 
liter of water. 

 For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 
liter of water. 

Castor  Maturity  Harvesting of spikelet of the crop should be done. 

Vegetables Flowering/Fruiting  For the control of spotted wilt virus, spray Carbendenzim 
(50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days 
interval. 

 For the control of fruit rot, three spray of 50 WP 
carbrndenzim 10 gm or 75 WP  Mencozeb 25 gm in 10 



liter of water at 10 to 12 days interval.   

Mango Flowering/Fruiting  For the control of leaf hopper, spray Imidaclopride 5 ml 
in 10 liter of water. 

 For the control of powdery mildew, spray 
Hexaconazol@50ml in 10 liter of water. 

Livestock -  Do vaccination in animal for the prevention of FMD 
disease. 

 The beaks of bird in poultry under the age of 15 weeks 
should be cut.  

 

 


