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JZ;FN sDLDLf 

 

000.0 

DCTD TF5DFG s;[PU[Pf 32.0 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[Pf 23.8 
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5JGGL UlT slSDLqS,FSf 3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

TFP Z(v_)vZ_!& YL TFP _Zv!_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 _Zv!_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 ૨૮/૦૯/૨૦૧૬ થી ૦૨/૧૦/૨૦૧૬ દયમ્માન આકાળ મખુ્મત્લે ભોટેબાગે ચોખ્ખ ુ 
યશળેે, આગાભી ાાંચ દદલવભાાં ફીજી ઓકટોફય ના યોજ શલો લયવાદ ડલાની ળકમતા છે. લનની ઝડ ૧૫ થી 
૨૨ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા યશળેે. આ વભમગાાભાાં ભશતભ તાભાન ૩૩ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડ યશળેે તેભજ રઘતુભ 
તાભાન ૨૪ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડયશલેાની વાંબાલના છે. 
૨.ોયફાંદય:- જીલ્રાભા આગાભી તાયીખ  ૨૮/૦૯/૨૦૧૬ થી ૦૨ /૧૦/૨૦૧૬ દયમ્માન આકાળ મખુ્મત્લે ભોટેબાગે 
ચોખ્ખ ુ યશળેે, આગાભી ાાંચ દદલવભાાં ફીજી ઓકટોફય ના યોજ શલો લયવાદ ડલાની ળકમતા છે..લનની ઝડ 
૧૫  થી ૨૩  કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા યશળેે. આ વભમગાા ભાાં ભશતભ તાભાન ૩૨ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડ યશળેે 
તેભજ રઘતુભ તાભાન ૨૩  ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડયશલેાની વાંબાલના છે. 

H]GFU- 

CJFDFG 5ZLA/M q 
TFZLB 

lNJ;v ! 
Z(P_)P!& 

lNJ;v Z 
Z)P_)P!& 

lNJ;v# 
#_P_)P!& 

lNJ;v$ 
_!P!_P!& 

lNJ;v5 
_ZP!_P!& 

JZ;FN sDLPDLf 0 0 0 0 10 

DCTD TF5DFG s;[PU|[f 33 33 33 33 33 

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

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

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

A5MZ AFN E[HGF 8SF 76 75 76 74 73 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 021 022 017 015 022 

5JGGL lNXF s0LU|Lf 298 287 289 288 296 

5MZA\NZ 
JZ;FN sDLPDLf 0 0 0 0 10 

DCTD TF5DFG s;[PU|[f 32 32 32 32 32 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f 23 23 23 23 23 

JFN/GL l:YlT 
ભોટેબાગે ચોખ્ખ ુ ભોટેબાગે ચોખ્ખ ુ ભોટેબાગે ચોખ્ખ ુ ભોટેબાગે ચોખ્ખ ુ ભોટેબાગે ચોખ્ખ ુ

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

A5MZ AFN E[HGF 8SF 76 75 75 74 73 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 020 022 017 015 023 

5JGGL lNXF s0LU|Lf 297 287 290 290 298 



Nl1F6;F{ZFQ8=B[T VFAMCJFlSI  lJEFU  

5FSG]\ 

GFD 

5FS VJ:YF ZMUqHLJFTq 

HFT S'lQF ;,FC 

ભગપી ોટા 
 

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

 ભગપીના ઘૈણના વનમાંત્રણ જભીનભા યુતો બેજ શોમ 
ત્માયે પોયેટ ૧૦ જી ૨૫ કીગ્રા./શ.ે અથલા ક્રોયોામયીપોવ 
શકે્ટયે ૪ રી ટય ીમત વાથે આલી અથલા ીમત ની 
વગલડ ન શોમ તો નોઝર કાઢી ૧૦ રીટય ાણીભાાં ૨૫ 
ભીરી દ લા બેલી ભગપીના મુ ાવે ડ ે અને 
જભીનભાાં ઉતયે તે યીતે યેડલાથી વનમાંત્રણ ભે છે.   

 ભગપીના ાકભાાં 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. 
 

કાવ ફુર 
અલસ્થા/જીંડલા 
અલસ્થા 
 

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

 કાવનો ાક ત્રણ 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. 

 કાવભાાં ગરુાફી ઈ મના વનમાંત્રણ ભા ટે ડલે્ટાભેથ્રીન 
અથલા રા ઈઝોપોવ ૧૦ ભીરી દલા ૧૦ રીટય ાણીભાાં 
બેલી છાંટકાલ કયલો તથા ખેતયભાાં પેયોભેન રેગોઠલી 
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 ફઈઢા અલસ્થા  ગ.ુતર-
૧,૨,૩,૧૦ 

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

 તરના ાકભાાં થ્રીપ્વ, વનમાંત્રણ ભાટે  અથલા ૧૫ ભીરી 
ડામભીથોએટ અથલા ૧૫ ભીરી ભીથાઈર-ઓ-ડભેેટોન 



દલા ૧૦ રીટય ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. 

તલેુય  ફુર અને ળીંગ 
અલસ્થા 
 

ફીડીએન-૨, 
લૈળારી, 
જીટીએચ-૧,૨ 

 ભગપીભાાં યીરે ાક તયીકે તલેુય લાલલાથી લધ ુ
ઉત્ાદન ભે છે. 

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

 તલેુયના ાકભાાં ૫૦ % ફુર ફેવલાની અલસ્થામે ચવુી મા 
જીલાતના વનમત્રણ ભાટે ૧૫ ભીરી ોરીરીન અથલા ૨૦ 
ગ્રાભ એવીપેટ અથલા ૫ ભીરી ઈન્ડોિાકાફધ અથલા ૨૫ 
ભીરી  પ્રોપેનોપોવ દલાને ૧૦રીટય ાણીભાાં બેલી 
છાંટકાલ કયલો. 

વોમાફીન ફુર અને ળીંગ 
અલસ્થા 
 

ગ.ુવોમા.-૧,૨,૩  ાકભાાં રશ્કયી ઈમનો ઉદ્રલ ખફુ જોલા ભે તો તેના 
વનમાંત્રણ ભાટે વાંકરીત જીલાત વનમાંત્રણના ગરા રેલા 
જેલા કે પેયોભેન રે , લટીવીરીમભ રોશાટી ફુગ લગેયેનો 
ઉમોગકયલો અથલા ૨૫ ભીરી ક્રોયોામયીપોવ અથલા 
૧૦ ભીરી ભીથોભાઈર દલાને ૧૦રીટય ાણીભાાં બેલી 
છાંટકાલ કયલો. 

એયાંડા લાનસ્વતક 
વ્રધુ્ધ્ધ અને ફુર 
 

જીએયવુીએચ-
૧, જીવીએચ-
૪,૫,૬,૭ 

 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. 

 એયાંડાના ાકભાાં થ્રીપ્વ, વપેદ ભાખી અને રીરા 
તડતડીમાના વનમાંત્રણ ભાટે ૩૦ ભીરી રાઈઝોપોવ અથલા 
૩.૦ ભીરી પોસ્પાભીડોન અથલા ૧૫ ભીરી ડામભીથોએટ 
અથલા ૧૫ ભીરી ભીથાઈર-ઓ-ડભેેટોન દલા ૧૦ રીટય 
ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. 

ળાકબાજી વ્રધુ્ધી/ફુર/પ -  ળાકબાજીના ાકભાાં ચવુીમા પ્રકાયની જીલાતના વનમાંત્રણ 
ભાટે રીફોીન ુતેર ૫૦ ભીરી અથલા રીફોીન ુભીજન ુ
૫ ટકા અકધ ન ુદ્રાલણ ૫૦૦ભીરી ૧૦ રી. ાણીભાાં બેલી 
છાંટકાલ 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. 

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



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

 ભયચીના યોણી ફાદ ચવુીમા પ્રકા યની જીલાતના 
વનમાંત્રણ ભાટે દાણાદાય પોયેટ ૧૦ જી છોડ દીઠ ૨ ગ્રાભ 
મજુફ આીને ીમત આવ.ુ 

 ળાકબાજીના ાકોને નીદાભણ મકુત કયવ ુઅને વનમભીત 
વમત આવ.ુળાકબાજી ને વભમવય ઉતાયી ગે્રડીંગ કયી 
ફજાયભાાં મકુલા.  

 
શુારન 

 

- 

 શઓુને મોગ્મ આશાય આલો  અને શઓુના યશઠેાણ 
ચોખ્ખા યાખલા અને ભાખી ભચ્છય થી યિણ ભાટે 
પીનાઈર છાટવ.ુ 

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

 ચોભાવાની ઋતભુાાં લયવાદના વભમે શઓુએ ળેડભાાં 
ફાધાંલા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNAGADH 

Phone: 0285-2670139                                                Date:- 27-09-2016 

 
(Period from 28 September to 2 October -2016) 

 
Significant weather for the preceding week 
 

Rain fall (mm) 000.0 

Maximum temperature 0C 31.6-32.5 

Minimum temperature 0C 23.2-24.3 

RH % (Morning/Afternoon) 84-67 

Wind speed (Kmph) 2.4-3.5 

Cloud cover 3-6 
 

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 02-10-2016 

 
Parameters Day-1 

28-09-16 

Day-2 

29-09-16 

Day-3 

30-09-16 

Day-4 

01-10-16 

Day-5 

02-10-16 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 10 

Maximum temperature 0C 33 33 33 33 33 

Minimum temperature 0C 24 24 24 24 24 

Cloud cover (Okta) 3 1 1 2 2 

RH I % (Morning) 88 87 87 87 86 

RH II % (After noon) 76 75 76 74 73 

Wind speed (Km/h) 021 022 017 015 022 

Wind direction(Deg) 298 287 289 288 296 

 

Agro meteorological Advisories 
 

General 

Advice 

Rain fall           
 
Temperature    
 
RH (%)             
 
Wind Direction and  
Speed  

There is a forecasting of light rainfall on second 
October. 
Maximum and minimum temperature likely to be in 
range of 33°C and 24 °C, respectively. 
The Relative Humidity is likely to be in the range of 
88-73%. 
Direction and speed of wind is likely to be WNW and 
15-22 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 

Pod 

formation 

 

 

 For the control of white grub, soil application of 

phorate 25 kg/ha OR 4 liter/ha choloropayriphos 

apply with irrigation OR Drenching of 25 ml 

choloropayriphos in 10 liter of water near the 

base of the plant. 

 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. 

Cotton Bg-II GCH-8, 12 

Jay Bt, Solar-

66, 76, Sarju, 

Bg- II GCH-6, 

Mallika 

ball 

formation 

 

 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 capsule 

formation 

 

 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. 

 For the control of Thrips, spray 15 ml dimethoate 

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

water. 

Pigeon pea BDN-2, 

Vaishali, GTH-1 

Vegetative

/flowering 

 

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

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

 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. 

Soybean Guj. Soya. - 

1,2,3 

Flowering 

 

 For the control of prodenia, spray 25 ml 

chloropyariphos OR 10 ml methomile OR 5 ml 

DDVP in 10 litre of water. OR use of integrated 

pest management like a pheromone trap, 

verticillium locati fungi etc..  

Castor GAUCH-1, 

GCH-4,5,6,7, 

GC-2,3  

Flowering 

 

 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. 

 For the control of Thrips, white fly and Jassid, 

spray 30 ml Trizophos OR 3 ml phosphamidon 

OR 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-

demeton mix in 10 liter of water. 

Vegetable  - Flowering/  For the control of thrips and white fly, spray 



crops fruiting 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 of thrips, spray 3 

ml spinosad in 10 litres of water. 

 After transplanting of capsicum for the incidence 

of sucking pest, for the control 10 G granule 

phorate 2 gm per plant at apply with irrigation. 

 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.  

 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. Spray phenyl in the animal shed to 

avoid flies and mosquitoes. 

 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:- 27-09-2016 

 
(Period from 28 September to 2 October -2016) 

 
Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of  02-10-2016 
 

Parameters Day-1 

28-09-16 

Day-2 

29-09-16 

Day-3 

30-09-16 

Day-4 

01-10-16 

Day-5 

02-10-16 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 10 

Maximum temperature 0C 32 32 32 32 32 

Minimum temperature 0C 23 23 23 23 23 

Cloud cover (Okta) 2 1 2 1 2 

RH I % (Morning) 88 88 87 88 87 

RH II % (After noon) 76 75 75 74 73 

Wind speed (Km/h) 020 022 017 015 023 

Wind direction(Deg) 297 287 290 290 298 

 
Agro meteorological Advisories 
 

General 

Advice 

Rain fall           
 
Temperature    
 
RH (%)             
 
Wind Direction and  
Speed 

There is a forecasting of light rainfall on second 
October. 
Maximum and minimum temperature likely to be in 
range of 32°C and 23°C, respectively. 
The Relative Humidity is likely to be in the range of 
88-73 %. 
Direction and speed of wind is likely to be WNW and 
15-23 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 

Pod 

formation 

 

 

 For the control of white grub, soil application of 

phorate 25 kg/ha OR 4 liter/ha choloropayriphos 

apply with irrigation OR Drenching of 25 ml 

choloropayriphos in 10 liter of water near the 

base of the plant. 

 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. 

Cotton Bg-II GCH-8, 12 

Jay Bt, Solar-

66, 76, Sarju, 

Bg- II GCH-6, 

Mallika 

ball 

formation 

 

 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 capsule 

formation 

 

 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. 

 For the control of Thrips, spray 15 ml dimethoate 

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

water. 

Pigeon pea BDN-2, 

Vaishali, GTH-1 

Vegetative

/flowering 

 

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

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

 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. 

Soybean Guj. Soya. - 

1,2,3 

Flowering 

 

 For the control of prodenia, spray 25 ml 

chloropyariphos OR 10 ml methomile OR 5 ml 

DDVP in 10 litre of water. OR use of integrated 

pest management like a pheromone trap, 

verticillium locati fungi etc..  

Castor GAUCH-1, 

GCH-4,5,6,7, 

GC-2,3  

Flowering 

 

 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. 

 For the control of Thrips, white fly and Jassid, 

spray 30 ml Trizophos OR 3 ml phosphamidon 

OR 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-

demeton mix in 10 liter of water. 

Vegetable  

crops 

- Flowering/ 

fruiting 

 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 of thrips, spray 3 

ml spinosad in 10 litres of water. 

 After transplanting of capsicum for the incidence 

of sucking pest, for the control 10 G granule 



phorate 2 gm per plant at apply with irrigation. 

 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.  

 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. Spray phenyl in the animal shed to 

avoid flies and mosquitoes. 

 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.    

 

 

 


