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એહી ક્લલક કરી કૃષિ હવામાન બુલ ટીન એંગ  આપના પ્રવતભાવ એવશ્ય જણાવા   

 

 

અમરેલી જીલ્લાના તાલુકાઓે મુજબની હવામાન ઓધાવરત કૃષિ સલાહ માટે ટ લીગ્રામ અથવા વા ટ્ર્સએ પ 

ગુ્રપમાં જેડાવા અંષતમ પેજની મુલાકાત લા ે  

એમર લી કૃષિ હવામાન બુલ ટીન ક્ર. ૦૨૭/૨૦૨૨ 
તા. ૦૮-૦૪-૨૦૨૨ 

 
પાછલા એઠવાડીયાનું એમર લીનું હવામાન 

 # હવામાન પવરબળા  02/04/2022 03/04/2022 04/04/2022 05/04/2022 06/04/2022 07/04/2022 08/04/2022 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 42.7 42.7 42.7 43.7 43.7 43.7 42.5 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 24.9 23.9 24.9 26.9 24.7 23.9 25.5 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 76 98 80 49 72 73 49 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 10 14 14 8 8 8 12 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 14.24 14.78 13.91 14.16 14.11 14.24 7.4 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
229 223 219 229 227 241 326 

નૈરુત્ય નૈરુત્ય નૈરુત્ય નૈરુત્ય નૈરુત્ય પશ્ચિમ નૈરુત્ય ઉત્તર વાયવ્ય 

૮ 
વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ 
માંથી 

0 1 2 2 0 0 0 

એમર લી જીલ્લાની તા. 09/04/2022 થી 13/04/2022 ની હવામાન આગાહી: 

# હવામાન પવરબળા  09/04/2022 10/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 
૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 44 43 41 41 41 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 24 24 23 24 23 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 58 55 56 52 54 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 10 11 12 11 9 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 21.1 19.9 19.7 19.3 20.3 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
315 288 288 292 292 
વાયવ્ય પશ્ચિમ વાયવ્ય પશ્ચિમ વાયવ્ય પશ્ચિમ વાયવ્ય પશ્ચિમ વાયવ્ય 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 0 0 0 0 0 

નાોંધ: ઓ ઓગાહી સમગ્ર જીલ્લાની સરેરાશ હાેય છે અેટલે તેને કાેઈ પણ અેક જગ્યા માટે લાગુ કરવી નવહ. 

 
કૃષિ ર્સલાહ 

હવામાન 
ર્સારાંશ  

અમરેલી જીલ્લામાં ઓગામી ૫ વદવસ દરષમયાન હવામાન ગરમ, આંશ્ચિક ભેજવાળુ અને ચાખે્ુ ંરહેવાની શક્યતા છે. વરસાદની કાેઈ શકયતા 
નથી. ઓગામી ૫ વદવસ દરષમયાન લઘુત્તમ તાપમાન ૨૩-૨૪  °સ ેઅને મહત્તમ તાપમાન ૪૧-૪૪ °સ ેજેટલુ ંરહેવાની શક્યતા છે.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7HotHo0fYCQmmftMW51bTOBdXyw_r9GGKmCiSfwYw0-CNLQ/viewform?usp=sf_link


પવનની ગવત ર્સામાન્ય કરતા વધ,ુ એંદાજીત ૧૯-૨૧ વકમી/કલાક ર્સુધી ની રહ વાની શક્યતા છ . વદશા મા ટાભાગ  પશ્ચિમ થી વાયવ્ય 
રહ વાની શકયતા છ .  
 
આગા તરં એનુમાન: તા. ૧૩ થી ૧૯ અેષિલ દરષમયાન સાૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છ વવસ્તારમા ંવરસાદ પડવાની કાેઈ શક્યતા નથી, મહત્તમ  અને 
લઘુતમ તાપમાન સામાન્દ્ય રહેવાની અને ઓકાશ ચાખે્ુ ંરહેવાની શક્યતા છે. 

ર્સામાન્ય કૃષિ 
ર્સલાહ 

→ હાલના ગરમ હવામાનના કારણે ઉનાળુ િાકભાજી અને અન્ય પાકને સમયસર હળવું પપયત આપવું. 

→ ઉનાળુ મગફળી, તલ અને શાકભાજી પાકાેમાં સફેદમા્ી અને થ્રીપ્સના વનયતં્રણ માટે ડાયફેનથાયુંરાેન ૧૫ ગ્રામ/૧૦ લી. 

પાણીમાં ષમશ્ર કરી છાંટાે. 

→ કાપણી પછી કપાસ, તવુેર વદવેલાની સાંઠી અનૅ ઘઉન ુકસ્તર સળગાવવ ુનહી,પરન્દ્તુ તેને માબૅાઇલ ચાપૅર, રાૅટાવૅટર થી 

ટુક્ડા કરીઅનૅ સમારમારી જમીનમાં ભૅળવી દેવા અથવા સને્દ્ન્દ્રય ્ાતર બનાવવું. 

→ તાપમાન સામાન્દ્ય કરતા વધવાને કારણે પશઓુેને ઝાડના છાંયડ ેબાંધવા વારંવાર પાણી ઓપવું, અને પાણીનાે છંટકાવ 

કરવાે. 

→ દુધાળા પશઓુેને ગરમીની ઋતુમાં ષમનરલ ષમશ્રણમાં પાેટેશીયમ અને સાેવડયમ વધારે ઓપવુ ંજેઈઅે. 

SMS → લ બંુ, િાકભાજી પાકાેમાં ઊંચા તાપમાનને લ ધે પાન કથ રીનાે ઉપદ્રવ હાેય તાે પ્ાપેરગાઈટ ૫૭ ઈસ  ૧૫ મમલ  પ્મત ૧૦ 

લ . પાણ માં મમશ્ર કરી છાંટાે. 

 

પાક મુજબ કૃષિ ર્સલાહ 

પાક પાક એવસ્થા 
કામગીરી / જાત / 
રા ગ/ જીવાત 

કૃષિ ર્સલાહ 

ચા માર્સું પાકા  - જમીન ચકાર્સણી 

જમીન ચકાસણી અે ્ેત ઓયાેજનનંુ ્ુબ મહત્વનુ ંપાસુ ં છે, પાકાે વાવ્યા પહેલા પાેતાની જમીનની જમીન 
ચકાસણી કરાવી. 

● જમીનનાે નમુનાે લેવા માટે જમીન પર કાેદાળી કે ્ુરપીથી V ઓકારનાે ૨૫ સમેી ઊંડાે ્ાડાે કરવાે. 
્ાડાની અેક બાજુઅેથી ૨ થી ૩ સમેી જડાઈનાે થર ઓકૃષત ૨ મજુબ નમુના માટે લેવાે, ઓ રીતે ૮ 
થી ૧૦ જગ્યાઅેથી િષત હેક્ટર માટી લઇ બરાબર ષમશ્ર કરી અેક વકલાેગ્રામ માટી ચકાસણી માટે 
તૌયાર કરવી, અને નજીકની જમીન ચકાસણી િયાેગશાળામાં ઓપવા. 

મરચા વૃદ્ધિ ર્સૂક્ષ્મ તત્વનુ ંવનયમન ● મરચીના પાકમાં વારંવાર જસત અને લાેહતત્વની ઉણપ જણાતી હાેય છે. તે માટે ઝ  ઝિં ક સલ્ફેટ ફેરસ 
સલ્ફેટ અને બાેરેક્ષનાે છંટકાવ કરવાે. 

વીણી ● રાેપણી બાદ ૬૫ થી ૭૫ વદવસ પછી લીલા મરચાની વીણી શરુ થાય છે. લીલા મરચા માટે ૨૦ થી 
૨૨ વદવસના સમયાંતરે વીણી કરવી. 

થ્રીપ્ર્સ ● ફેર રાેપણી બાદ ૧૫ વદવસ ે કાબાોફ્યુરાન ૩જી ૧૭ વક.ગ્રા./ હેક્ટર િમાણે ઓપવી ૩૦ વદવસ ે
ટરાયઝાેફાેસ ૪૦ ઈ.સી. ૧૦ મી.ષલ. અથવા અેસીફેટ ૭૫ અેસપી ૧૦ ગ્રામ દવા ૧૦ ષલટર પાણીમા ં
ભેળવી ૧૦ થી ૧૫ વદવસના સમયગાળે વારાફરતી છંટકાવ કરવાે. 

કપાર્સ પૂવવ તૌયારી ગુલાબી ઈયળ ● સમયસર કપાસ વીણી લઇ તેમાં ઘેટા-બકરાં અને ઢાેરન ેચરાવવા 

● કરાંઠીઓેને ફંૂકણીનાે ઉપયાેગ કરી ભૂકાે બનાવી સને્દ્ન્દ્રય ્ાતર બનાવવામાં ઉપયાેગ કરવાે 

● ્ેતર અને તેની ઓસપાસમાં ઊભેલા કપાસના છાેડ અેકત્ર કરી નાશ કરવાે. 



● જીનીગં મીલની અંદર અને બહારથી નકામા કચરાનાે યાેગ્ય રીત ેનાશ કરવાે. 

મકાઇ  પૂછડ  ચાર ટપકા 
વાળી ઈયળ 

 

નુકશાનના  પ્રકારઃ 

● ઈંડાના સમુહમાંથી નીકળેલી નાની ઇયળાે કુમળા પાન પર રહી હવરત રવ્યાેનાે ભાગ ્ાતી હાેવાથી 

ઉપરવીત પાન પર સફેદ રંગના ધાબાં જેવા મળે છે. ઈયળની હગાર નાના નાના જથ્થામાં લાકડાના 

વહેર જેવી જેવા મળે છે. છાેડની ભુંગળીમાં સામાન્દ્ય રીત ેઅેકથી બે ઇયળાે જેવા મળે છે.  

વનયંત્રણ 

● િષત હેકટરે અેક િમાણે િકાશ વ  પિંજર ગાેઠવવા. 

● જૌવવક વનયતં્રણ માટે બુ્યવેરીયા બાસીયાના અથવા મેટારાઈઝીયમ અેનીસાેપ્લી નામની ફુગના ે૪૦ ગ્રામ 

પાવડર ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવીન ેછંટકાવ કરવાે. 

● લીમડા ઓધાવરત જંતુનાશક દવાઓેનાે છંટકાવ કરવાથી ઇયળાે ્ાવાનુ ંબંધ કરી દેતી હાેવાથી 

લીબંાેળીના મીજંનાે ભૂકાે ૫૦૦ ગ્રામ (પ ટકા અકક) અથવા લીબંડાનંુ તેલ ૩૦ થી ૪૦ મીલી કપડા 

ધાેવાના સાબુનાે પાવડર ૧૦ ગ્રામ અથવા લીમડા ઓધાવરત બજરમાં મળતી દવા ૪૦ મીલી (૧૫૦૦ 

પીપીઅેમ) પૌકી કાેઈપણ અેક દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવાે. 

● ઉપરા ક્ત ઉપાયા  હાથ ધરવા છતાં પણ વનયંત્રણના પવરણામા  ર્સંતા િકારક ન મળ  તાે છેલ્લા ઉપાય 

તરીકે કલાેરપાયરીફાેસ ૨૦ ઇસી રપ મીલી અથવા સ્પીનાેસાડ ૪૫ અેસસી ૩ મીલી અથવા 

અેમામેકટીન બેન્દ્ઝાેઅેટ પ અેસજી ૩ ગ્રામ અથવા કલાેરાન્ટટરાવનલીિાેલ ૧૮.૫ અેસસી ૩ મીલી દવા પૌકી 

કાેઈપણ અેક દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવીન ેસાંજના સમયે છંટકાવ કરવાે. 

● આ જીવાતની  રં્સપૂણવ માષહતી એન  ર્સંકષલત વ્યવસ્થાપન માટ  એહી ક્લલક કરવંુ 

તલ (ઉનાળુ) વૃદ્ધિ થી ફૂલ વ  નિં દણ વનયંત્રણ ● તલના  પાકને વાવેતરના ૩૦ થી ૪૫ વદવસ સધુી વ  નિં દણમુક્ત રા્વા.ે ઓ માટે અેક થી બે ઓંતર્ેડ 

અને બે વ્ત હાથથી વ  નિં દામણ કરવા. 

વપયત ● તલના પાકને બીજ વપયત વ્તે પાણી ઓેછુ ઓપવંુ, ઓ સમયે તલના છાેડ નાના હાેય છે. અને વધુ 

પાણીના લીધે છાેડ બળી જવાની શક્યતા રહ ેછે. 

● િથમ વપયત વાવેતર બાદ તુરંત અને વાવેતરના છ વદવસ બાદ બીજુ વપયત ઓપવંુ. 

● કુલ ૮ થી ૧૦ વપયત પાકની વૃઝિની અવિા, જમીનની પરત અને હવામાન પવરસ્થિષત મજુબ ૮ થી 

૧૦ વદવસના અંતર ેઓપવા. 

પૂવત્િ  ખાતર ● વાવણી પછી ૩૦ થી ૪પ વદવસ ે વપયત ઓપ્યા બાદ જમીનમાં પુરતાે ભેજ હાેય ત્યારે રપ વકલાે 

નાઈટર ાેજન (પ૪ વકલાે યુવરયા) બે હપ્તામાં પૂષત્િ  ્ ાતર તરીકે ઓપવાે. જમીનમાં પ્ૃથક્કરણ મજુબ ગંધક 

તત્વની ઉણપ જણાય તાે ભલામણ મજુબ જીપ્સમ પાયાના ્ાતર સાથે ઓપવંુ. 

પણવગુચ્છ ● રાેગની અસરવાળા પાન કીનારી નીચેની બાજુ ઢળી જઈ કાેકડાઈ જય છે. જેથી તેને પાનનાે કાેકડવા 

પણ કહે છે. ફલ બેસવા સમયે ફૂલનંુ પાનમાં રૂપાંતર થઈ જવાના કારણે પાનનાે ગુચ્છ બન ેછે. જેથી 

બાૌઢા બેસતા નથી. ઓ રાેગ લીલા તડતડીયા ફેલાતાે હાેય છે. તેના વનયતં્રણ માટે કાેસ્ફામીડાેન ૩ 

મી.લી.અથવા ડાયમીથાેઅેટ ૧૦ મી.લી. િષત ૧૦ લીટરમાં પાણીમાં ના્ી છંટકાવ કરવાે. રાેગીષ્ટ્ 

છાેડન ેઉપાડી નાશ કરવાે. 

તરબૂચ વાવ તર થી વૃદ્ધિ, 
ફળના  વવકાર્સ 

વાવ તર ર્સમય ● જન્દ્યુઓરીના બીજ અઠવાવડયાથી માંડીને માચકની ઓ્ર સધુીમાં કરી શકાય. 

દ્ધબયારણના  દર એન  
વાવણી એંતર 

● જમીનની િત અને તેની ફળરુપતાને ધ્યાન ેરા્ીન ેતરબૂચનું ર મીટર × ૧ મીટરના અંતર ેવાવેતર કરવંુ 

અથવા જેવડયા હાર પિષતથી ૧ મીટર × ૦.૬ 

http://111.125.250.124/assets/uploads/5c7cd-fall_army_worm_awareness.pdf


મીટર × ૩.૪ મીટરના અંતર ે (દરકે હારમા ંબે છાેડ વચ્ચે ૧ મીટર, બે હાર વચ્ચે ૩.૪ મીટર અંતરે) 

વાવણી કરવી. ટંૂકા અંતરે વાવેતર કરેલ પાકમાં ફળાે કદમાં નાના રહે છે. વાવણીનુ ંઅંતર અને બીજના 

કદન ેધ્યાનમાં લેતા ર.પ 

થી ૩.૦ વક.ગ્રા. બીજ અેક હેકટરના વાવેતર માટે જરૂરી છે. બીજન ેવાવણી કરતાં પહેલાં ફૂગનાશક 

દવાની બીજ માવજત ઓપવી. હાઈશ્ચિડ જતનુ ંવાવેતર કરવંુ 

નર-માદા ર શશયા   ● નર ફૂલાેના િમાણમાં વધુ માદા ફૂલાે મેળવવા માટે બાેરેક્ષ ૩૦ થી ૪૦ ગ્રામ િષત દસ લીટર પાણી માં 

છંટકાવ કરવાે  

ટા પ ડર  દ્ધ  ર્સિં ગ ● વાવેતર પછીના ૨૫ વદવસ ેનાઈટર ાેજન ૩૫ વકગ્રા િષત હેક્ટર પુરતી ્ાતર તરીકે ઓપવંુ 

પાક ર્સંરક્ષણ ● માેલાે મશીના વનયતં્રણ માટે ૧૦ થી ૧૫ યલાે સ્ટીકી ટર ેપ (પીળા ચીકણા વ  પિંજર) લગાડવા.  

છટણી ● તરબુચના વેલાની અેક મુખ્ય અને બીજી બે બાજુમા શા્ા રા્ી બાકીની કાઢી ના્વી. ઓ કાયક 

જયારે તરબૂચ નાના હાેય ત્યારે કરવુ. 

● ફળની સખં્યા કરતા કદ પર ભાર મુકવાે હાયે ત્યારે ફળ નાના હાેય તે વલ્હાતે વધારાના ફળ તાેડી ના્ી 

સખં્યા ઓેછી કરવી. 

ક ળવણી ● વેલાની વૃઝિ નીકળી અેક જ બાજુઅે થાય અ ેમાટે શરૂઓત થી જ દરકે વેલાન ેકેળવવા. ઓમ કરવાથી 

નીકમા વપયત સહેલાઈથી ઓપી શકાય છે. અને ફક્ત નીકમા જ વપયત ઓપવાથી ફળન ેવધુ ભેજથી 

થતંુ નુકશાનથી બચાવી શકાય છે.  

મગ-એડદ 
(ઉનાળુ) 

એંકુરણ થી વૃદ્ધિ પાક ર્સંરક્ષણ 
 

● સફેદ મા્ી અને લીલા તડતડીયાના વનયતં્રણ માટે ગલગાેટાનું વાવેતર કરવંુ. 

ખાતર  ● વાવણી સમયે રાસાયણણક ્ાતર િષત હેકટર ેર૦ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન અને ૪૦ વક.ગ્રા. ફાેસ્ફરસ 

ચાસમાં ઓેરીન ેઓપવંુ. તદ  ઉપરાંત હેકટરે ર૦ વકલાે સલ્ફર ઓપવાથી મગનુ ંઉત્પાદન સારંુ મળે છે 

અને િાેટીનનંુ િમાણ વધવાથી દાણાની ગુણવત્તા પણ સધુરે છે. 

વપયત ● મગનુ ંવાવતેર ઓેરવણ કયાક પછી વરાપ થયેથી કરવંુ. અન ેિથમ વપયત વાવેતરના રપ થી ૩૦ વદવસે 

ફૂલની શરૂઓત થયા પછી ઓપવંુ. 

બાજરી (ઉનાળુ) ફૂટ એવસ્થા થી 
નીન્ઘલ એવસ્થા 

વપયત ● સામાન્દ્ય રીત ેગાેરાળુ જમીનમાં બાજરીના પાકને ૬ થી ૭ વપયત ૧૨ થી ૧૫ વદવસના અંતર ેઓપવા. 

● વપયતની કટાેકટી અવિાઓે: અંકુર અવિાઓે(૩-૫ વદવસ), ફૂટ અવિા (૨૧-૩૫ વદવસ) , નીઘલ 

અવિા (૪૫-૬૫ વદવસ), થૂલી અવિા (૫૫-૭૫ વદવસ) અને દાણા ભરાવવાની અવિા(૭૦-૯૦ 

વદવસ) 

વ  નિં દણ વનયંત્રણ ● બાજરીના પાકને ૪૫ વદવસ સધુી વ  નિં દણ નુક્ત રા્વાે અને ભેજ જળવી રા્વાે. મજુરની અછત હાેય 

તે પવરસ્થિષતમાં વ  નિં દણનાશક દવા અેટરાજીન ૫૦ % વે. પા., ૧૦ ગ્રામ/૧૦ ષલટર પાણીમાં ઓેગાળી 

પાક અને વ  નિં દામણ ઉગ્યા પહેલા છંટકાવ કરવાે.  

આંબા  

 

મગ/જુવાર કદના 
ફળ 

ફળનું ખરણ ● ફળાે મગ/જુવારના કદના થાય ત્યારે ૧૦૦ ષલટર પાણીમાં ર ગ્રામ નેપ્ફથેલીક અેસીટીક અેશ્ચસડ (ર૦ 

પીપીઅેમ) અને અેક વકલાે યુવરયાનાે છંટકાવ કરવાે. 

વટાણા કદના ફળ 
/ 
લખા ટી જ ટલા 
કદના ફળ 

વપયત ● ઓંબામાં વટાણા જેવડી કેરી થાય ત્યારે ૧પ વદવસના અંતર ે્ામણાં ભરી વપયત ઓપવાથી કેરીની 

સખં્યામાં વધારાે થાય છે કેરીના ફળની વૃઝિ અને વવકાસ સારાે થાય છે અને કેરીઓે ્ રી પડતી અટકે 

છે. 

ફળનું ખરણ ● ફળનુ ંકદ વટાણા જેવડું થાય ત્યારેઅેક ગ્રામ જીિેષલક અેશ્ચસડ ૧૦૦ ષલટર પાણીમાં (૧૦ પીપીઅેમ) 

(િથમ અેસીટાેન અથવા ઓલ્ાેહાેલ અથવા સાેવડયમ હાઈડરાેકસાઈડ પ૦ ષમ.ષલ. લઈ તેમાં જીિેષલક 

અેશ્ચસડ ઓેગાળી ૧૦૦ ષલટર પાણીમાં ભેળવવંુ.) તથા અેક વકલાે યુવરયા મેળવીન ેછંટકાવ કરવાે. 

● જીિેષલક અેશ્ચસડના છંટકાવ બાદ હળવંુ પાણી ઓપી છાેડ દીઠ પ૦૦ ગ્રામ ૧રઃ૩રઃ૧૬ અેનપીકે ્ાતર 

તથા ર વકલાે વદવેલી ્ાેળ ઓપી વપયત ઓપવંુ. 

ખાતર ● જીિેષલક અેશ્ચસડના છંટકાવ બાદ હળવંુ પાણી ઓપી છાેડ દીઠ પ૦૦ ગ્રામ ૧રઃ૩રઃ૧૬ અેનપીકે ્ાતર 

તથા ર વકલાે વદવેલી ્ાેળઓપી બીજંુ પાણી ઓપવુ. 



● જ ે રાસાયણણક ્ાતર ના ઓપવાં હાેય તાે ઝાડ દીઠ પ થી ૧૦ વકલાે સને્દ્ન્દ્રય ્ાતરાે જેવા કે 

વષમ્િ કમપાેસ્ટ અથવા મરઘાનુ ં્ાતર અથવા િેસમડ ઓપવાં. 

● રાસાયણણક ્ાતરાે જમીનમાં ઓપ્યા બાદ અેક અઠવાડીયે ઝાડ દીઠ રપ ષમ.ષલ. અેઝાેટાેબેકટર, 

રપ ષમ.ષલ. ફાેસ્ફાેબેકટેરીયા, રપ ષમ.ષલ. પાેટાશ બેકટેરીયા અને રપ ષમ.ષલ. સપુર પાેટેશીયમ હયુષમક 

ર૦ ષલટર પાણીમાં ઓેગાળી ઝાડ દીઠ-ર-ર ષલટર થડથી દાેઢ-બે ફૂટ દૂર ્ામણામાં રેડવંુ. 

આચ્છાદન/ 
આવરણ/ મલ્ચીગં/ 
લીલા  પડવાશ 

 

● ઝાડ ઉપર કેરી હાેય ત્યારે ્ુલ્લી જમીનનાે તડકાે ન લાગે તે માટે કંઈ ઓચ્છાદન કરવંુ અથવા 

મગ/ગુવાર/શણ ઉગાડી ઓંબાવાડીયામાં ભેજ જળવવાે અને કેરી પાક પુરાે થયા બાદ તેનાે લીલાે 

પડવાશ કરી ના્વાે જેથી કેરીમાં કપાસીનાે (સ્પાેન્જજી વટશ્યૂ) રાેગ વનવારી શકાય અન ેઅન્દ્ય કેરીમાં 

ફળ ઉપર સયૂક ગરમીથી પડતા ડાઘા અટકાવી શકાય. 

ભૂવક છારા  ● ફૂલાે દરષમયાન ભૂકી છારાના વનયતં્રણ માટે વેટેબલ સલ્ફર ૮૦ ટકા દવાનાે ૧૦૦ ષલટર પાણીમા ૨૫૦ 

ગ્રામ ભેળવીન ેછંટકાવ કરવાે. 

લીબંુ 

 

ફળ એવસ્થા/ ફૂલ 
એવસ્થા 

બદ્ધળયા ટપકા

 

● બઝળયા ટપકા ના વનયતં્રણ માટે નવેમબર-વડસમેબર, ફેિુઓરી-માચક, જુન અને જુલાઈ-ઓેગસ્ટ માં અેમ 

કુલ ચાર વ્ત ૧૦:૦૫:૧૦૦ ના િમાણ વાળું  બાેડાો ષમશ્રણ અથવા તાંબા યુક્ત દવાનાે છંટકાવ કરવાે. 

ફળ ખરી જવા ● લીબંુ ના ફળાે બેસી ગયા બાદ ૨% યુવરયા સાથે ૨૦ ppm  NAA ના ૧-૨ છંટકાવ કરવાથી ફળ નુ ં્રણ 

ઘટે છે અન ેફળ ના કાળ અને વજન માં વધારાે થાય છે. 

ગુંદવરયા  ● જમીનને અડકતી ડાળીઓેની છટણી કરી બાળી ના્વી. 

● થડન ેપાણીનાે સીધાે સપંકક ન થાય તે માટે થડ પર બાેડાો પેસ્ટ (માેરથુથ ુ૧ વક.ગ્રા., કળીચૂનાે ૧ વક.ગ્રા. ૧૦ 

ષલટર પાણીમાં ) લગાવી થડની ફરતે માટી ચડાવવી. 

● અસરગ્રસ્ત ઝાડના થડ ફરતે મેટાલેઝક્ષલ અેમઝેડ ૭૨ વેપા (૨૫ ગ્રામ/૧૦ ષલટર) નુ ડરચેીગં કરવંુ. 

ર્સાયલા  એન  થ્રીપ્ર્સ 

 

● લીબંુમાં સાયલા અને થ્રીપ્સના વનયતં્રણ માટે ઈમીડાકલાેિીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મીલી અને લીબંાેળીનંુ તેલ ૫૦ 

મીલી અથવા લીબંાેળીના મીજંનંુ ૫ ટકા અકક નુ ંરાવણ ૫૦૦ મીલી/૧૦ ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરી છંટકાવ 

કરવાે. વધુ ઉપરવ હાેય તાે ટરાયઝાેફાેસ ૪૦ ટકા ૨૦ મી.લી. ૧૦ ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવાે.  

●  ફળ ્રી જવા: લીબંુ ના ફળાે બેસી ગયા બાદ ૨% યુવરયા સાથે ૨૦ ppm NAA ના ૧-૨ છંટકાવ કરવાથી 

ફળ નુ ં્રણ ઘટે છે અને ફળ ના કાળ અન ેવજન માં વધારાે થાય છે. 

મગફળી 
(ઉનાળુ) 

 

ફૂલ એવસ્થા વપયત ● િથમ વપયત વાવેતર બાદ તરત ઓપવંુ. 

● બીજુ વપયત ૨૦ થી ૨૫ વદવસ ેછાેડ ઉપર ફૂલ દે્ાય ત્યારે ઓપવંુ, અને ત્રીજુ વપયત ૩૦ થી ૩૫ વદવસ ેસયુા 

બેસતી વ્તે ઓપવુ. 

વ  નિં દામણ એન  આંતર 
ખ ડ 

● મગફળીના પાકને ૪૫ વદવસ સધુી વ  નિં દામણ મુક્ત રા્વાે, ઓ માટે બે થી ત્રણ ઓંતર ્ેડ કરવી. અથવા 

ઉભા પાકમાં વાવણીથી ૨૦ થી ૨૫ વદવસ ે ઈમીઝાથાયપર ૧૦ ટકા અેસઅેલ ૧૫ મી.લી. અથવા 

કવીઝાલાેફાેપ ૫ ઇસી ૧૬ ષમલી િષત પંપ છંટકાવ કરવાે.  

રીગંણ/ 

 

ફળના  વવકાર્સ ર્સફ દ માખી ● રીગંણી અને ટામેટીમાં સફેદ મા્ીના વનયતં્રણ માટે  લીબંાેળીનંુ તેલ ૫૦ ષમષલ અથવા લીબંાેળીના મીજંનંુ 

૫ ટકા અકકનુ ંરાવણ ૫૦૦ મીલી અને  ડાયફેન્ટથાયુરાેન  ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ  અથવા  ટરાયઝાેફાેસ ૪૦ 

ઈસી ૨૫ ષમ.લી.  દવાન ે૧૦ લીટર પાણીમાં ષમશ્ર  કરીન ે છંટકાવ કરવાે. 

ડંુખ એન  
ફળ કા રી ખાનાર 
ઈયળ 

● ફળ અને ડાેકાની ઈયળાેનાે ઉપરવ હાેય તાે નુકશાન પામેલ ફળ અને ડાેકા તાેડીન ેજમીનમાં દાંટી  દેવા અન ે

કલાેરાનટરાનીલીિાેલ ૧૮.૫ અેસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ ષમલી ૧૦ લીટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીન ેછંટકાવ 

કરવાે. 

પાન કથીરી ● રીગંણમાં જ ેપાનકથીરીનાે ઉપરવ હાેય તાે ઈથીઓેન ૫૦ ટકા ઇસી ૧૫ ષમલી અથવા િાેપરગાઈટ ૫૭ 

ઈ.સી. ૧૫  ષમલી િષત ૧૦ લીટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવાે. 



ટામ ટા 

 

લઘુપણવ ● રાેગ તડતડીયાંથી ફેલાતાે હાેવાથી રાેપણી પછી ૧૦ થી ૧૫ વદવસ ેકાબાોફ્યૂરાન ૩ જી ૧ વક.ગ્રા. સ.તત્વ/હે. 

િમાણે છાેડની ફરતે રીગં પિષતથી ઓપવંુ અને ૧૦ થી ૧૨ વદવસના અંતર ેડાયમીથાેઅેટ ૩૦ ઇસી ૧૦ 

ષમ.ષલ. અથવા થાયાેમેથાેક્ઝામ ૨૫ ડબલુ્યજી ૪ ગ્રામ ૧૦ ષલટર પાણીમાં ઓેગાળીન ેવારાફરતી જરૂર 

િમાણે છંટકાવ કરવાે. 

પશપુાલન 

 

  ● ઉનાળાની ઋતુમાં પશુઓેને રેસાયુક્ત ્ાેરાક ઓપવાે જેથી તેના શરીરન ુતાપમાન વધે  નવહ અને શ્વસનદર 

પણ સામાન્દ્ય રહ.ે 

● ઉનાળામાં વધુ દુધ ઓપતા પશઓેુન ેમાપસર િાેટીનના લીધે શરીરમાંથી ઉત્પન થતી ગરમીનુ ંિમાણ વધી 

જય છે. જેની વવપરીત અસર પશુઓેના િજનન પર પડ ેછે. 

● ગાયાેમાં બાયપાસ િાેટીન ઓપવાથી દુધ ઉત્પાદન ક્ષમતામાં તેમજ ફેટમાં વધારાે જેવા મળે છે. 

● ગરમીની ઋતુમાં ષમનરલ ષમશ્રણમાં પાેટેશીયમ અને સાેવડયમ વધાર ેઓપવંુ જેઈઅે. 

● પશઓેુ પર ફુવારા (ફાેગર)  દ્વારા પાણી છાંટવંુ તેમજ શડેમાં પં્ા ચાલુ રા્વા જેથી પશનુા શરીરન ેઠંડુ 

રા્ી શકાય. 

  



 

 

કૃષિ વવજ્ઞાન કેન્દ્ર અમરેલી દ્વારા બનાવવામાં ઓવેલા અમરેલી જીલ્લાના 
હવામાન આધાવરત કૃષિ ર્સલાહ અંગેના તાલુકા મજુબના વા ટ્ર્સએ પ 

ગ્રુપમાં જા ડાવા માટ  તમારા તાલુકા પર ક્કલક કરાે. 

 
જીલ્લા કૃષિ હવામાન એ કમ (DAMU), ગ્રામીણ કૃષિ માૌસમ સવેા (GKMS), કૃષિ વવજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવસીટી,  

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧, ફાેન નં. ૦૨૭૯૨ ૨૨૭૧૨૨ 
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Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 027 (2022) 

Date:08-04-2022 

 

Significant weather of past week, Amreli 

# Parameter 02/04/2022 03/04/2022 04/04/2022 05/04/2022 06/04/2022 07/04/2022 08/04/2022 

1 Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 0 0 

2 Max.Temp.(°C) 42.7 42.7 42.7 43.7 43.7 43.7 42.5 

3 Min.Temp.(°C) 24.9 23.9 24.9 26.9 24.7 23.9 25.5 

4 RH-I (%) 76 98 80 49 72 73 49 

5 RH-II (%) 10 14 14 8 8 8 12 

6 Wind Speed (kmph) 14.24 14.78 13.91 14.16 14.11 14.24 7.4 

7 Wind Direction(deg.) 
229 223 219 229 227 241 326 

SW SW SW SW SW WSW NNW 

8 Total CC (octa) out of 8 0 1 2 2 0 0 0 

Weather Forecast from 09/04/2022 to 13/04/2022 

# Parameter 09/04/2022 10/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 
1 Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 
2 Max.Temp.(°C) 44 43 41 41 41 
3 Min.Temp.(°C) 24 24 23 24 23 
4 RH-I (%) 58 55 56 52 54 
5 RH-II (%) 10 11 12 11 9 
6 Wind Speed (kmph) 21.1 19.9 19.7 19.3 20.3 

7 Wind Direction(deg.) 
315 288 288 292 292 

NW WNW WNW WNW WNW 

8 Total CC (octa) out of 8 0 0 0 0 0 

Note: Above forecast is the average situation of whole district 
 

Agro-Advisory 

Weather 

Summery 

 

 

 

▪ The weather in Amreli District is likely to be warm, partly humid and clear in next 5 

days. No probability of rainfall. The minimum temperature is likely to be 23-24 °C. The 

maximum temperature is likely to be 41-44° C in next five days. 

 

https://t.me/amrelidamu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6BXcIstMy4OOj72fWMihunb8YG0Ag5X5Sv-1PKaepH_AI1g/viewform?usp=sf_link


 

 

Crops 
Crop 

Stage 
Practices Advisory 

Kharif Crops - Soil Testing 

• Make 25 cm of V shape in soil by farm implement, take 2 

to 3 cm of layer from the deep soil. Take this type of 

sample from 8 to 10 spot from 1 hectare in reference to 

figure-1 and well mixed it and use 1 kg soil for the soil 

testing. 

Chili Vegetative 

Phase 

Micro 

nutrient 

management 

• The deficiency of zinc and iron prevailing frequantly in 

chili. Apply zinc sulphate and ferous salphate if there 

observed the same. 

Picking • Picking of green chili fruits at 65 to 75 days ater 

transplanting. 

• Do picking at 20 to 22 days at intervels. 

▪ Wind direction likely from W to NW in next 5 days with gusts of 19 to 21 km/h. 

 

▪ Extended Range Forecast: No probability of rainfall over the Saurashtra and Kutch 

region from 13 to 19 April. Maximum and minimum temperature likely remain normal 

on period of extended range forecast.  

General 

Advisory 
→ Apply irrigation at short interval in vegetable crops due to prevailing high temperature 

condition. 

→ For control of whiteflies and thrips in summer groundnut, sesame and vegetable crops, apply 

spray of diafenthiuron15 g / 10 l water. 

→ After harvesting, do not burn cotton, pigeon pea stalks and wheat husks, but chop it with a 

mobile shredder, rotavator and mix them in the soil or make organic manure. 

→ Keep animals under shade of tree, give drinking water and also spray the water on the body of 

animals.    

→ Give more potassium & sodium in mineral mixture to animals during summer season. 

SMS 

Advisory:  
→ Appy propargite 57 EC @ 15 ml/10 lit water to control mite in vegetables and citrus 

crops. 



thrips • Apply spray of carbofuran 3G @ 17 kg/h at 15 days after 

transplanting also apply Trizophos 40 EC @ 10 g/10 l 

water 30 days after transplanting at 10 to 15 days of 

interval. 

Cotton Mitigation Pink 

bollworm 
• Timely picking of the cotton and after that graze sheep, 

goats and cattle in cotton field. 

• Make organic ferilier of stalk of the cotton 

• Remove and destroy the undesired plants of cotton in and 

around the field. 

 

Maize Tasseling and 

Silking 

(Flowering) 

Fall army 

Worm 

 

• Newly emerged larvae feeding chlorophyll from levaes 

causes white patches on leaves. The excreta of larvae is 

looks alike wooden powder.  

• Install light trap 1/ha 

• For biological control apply spray of beauveria bassiana 

or metarhzium anisoplae @ 40 g/ 10 liter of water. 

• Larvae not feeding those leaves where sprayed neem 

based insecticide. Spray neem seed kernel powder @ 500g 

(5% extract) or neem oil @ 30 to 40 ml with washing 

powder @ 10 g in 10 liter of water. 

If there is more infestation, then spray, chloropyriphos 20 

EC @ 25 mlor Spinosad 45 SC @ 3 ml or emamectin 

benzoate 5 SG @ 3g or chlorantraniliprole 18.5 SC @ 3 

ml in 10 liter of water. 

Sesame 

(Summer) 

Vegetative 

Stage to 

Flowering 

Weed 

Management 
• Keep sesame crop free from weeds for 30 to 45 days after 

Sowing. For this do one to two interculturing and hand 

weeding twice. 

Irrigation • Apply 2nd Irrigation as a light irrigation, at this time 

plants have very less height and it may be died due to 

water lagging. 

• The second irrigation should be given immediately after 

sowing and the second irrigation should be given six 

days after sowing. 



• Apply total of 8 to 10 irrigations at intervals of 8 to 10 

days depending on the growth stage, type of soil and 

weather conditions. 

Top dressing • Apply Nitrogen @ 25 kg (54 kg urea) as top dressing at 

30 to 45 DAS. Apply gypsum if there found deficiency 

of sulphur. 

Phyllody • The diseased leaf bends downwards and becomes 

Curled. So it is also called a leaf curl. The bunch of 

leaves is formed as the flower transforms into a leaf at 

the time of flowering. So that the flower do not set. The 

disease is spread by jassids. Apply phosphamidon 3 ml 

or dimethoate 10 ml in 10 litres of water for its control. 

Collect and destroy infected plants. 

Watermelone Sowing to 

Vegetative, 

Fruit 

development 

Maintain the 

sex ratio 
• To maintain the sex ratio (more number of female 

flowers), spray borax @ 3-4 g/l at 2-4 leaf stage 

Top dressing • Apply 14 Kg of N/acre at 25 days after sowing as top 

dressing. 

Crop 

Protection 
• Use yellow sticky traps for whitefly and aphids and blue 

sticky trap for thrips @ 4-5 trap/acre 

Pruning • Excepting one main branch and two sub branches the 

pruning should be done of remaining branches of vine. 

• If their volume of the fruit is important than the number 

of fruits. Thinning of the fruits should be done when fruit 

are in small size   

Training • Training is the important practiced to grow the vine of 

watermelon in one side. So farmers can irrigate easily in 

farrow and fruits can be prevent from the loss of 

excessive moisture. 

Green gram 

Black gram  

Field 

Preparation, 
Germination 

Crop 

protection 
• Growing intercrops such as marigold for the control of 

blister beetle, whitefly and leaf hoppers. 

Fertilizer • 20-40-00 NPK kg/ha at the time of sowing with Sulphur 

@ 20 kg for the increased the protein and quality of the 

grain 

Irrigation • First Irrigate the field and sowing of the crop and the first 

irrigation to be apply at  25 to 30 days after sowing 

Pearl Millet Tillering to 

boot stage 

Transplanting • If farmers want to sowing pearl millet after Rabi crop, 

then they should prepare bed for the seedling before 20 

to 25 days. 

Fertilizer • Apply half amount of nitrogen (60 kg) and all amount of 

phosphorus (60 kg) as Basel dose in the furrow before 

Sowing. 



• Apply half amount of remaining nitrogen (60 kg) as 

supplementary fertilizer after weeding and thinning at 30 

days after sowing. 

• Apply supplementary fertilizer at 8 to 10 cm from plant 

row at 7 to 8 cm of depth 

Irrigation • Apply 6 to 7 irrigation generally in sandy loam soil at 12 

to 15 days of intervals.  

• Critical Stages for the irrigation: Germination stage(3-5 

days), Tillering stage(21-35 days), Boot leaf stage(45-65 

days), Flowering stage(55-75 days) and Grain filling 

stage(70-90 days). 

Weed 

Management 
• Keep the millet crop free from weeds for 45 DAS and 

conserve moisture.  

• Apply spray of the herbicide Atrazine 50% W. P. 

Dissolve 10 gm/10 liters of water before the germination 

of crop and weed in case of shortage of labor. 

Mango Mung/ grain 

sized fruit 

Pea sized fruit 
/ Marble 

sized fruit 

Fruit 

dropping 
• spray 2 g of naphthalic acetic acid (20 ppm) and 1 kg of 

urea in 100 liters of water when fruits are Mung / 

sorghum grain sized.  

Irrigation • Apply Irrigation at 15 days of interval when the fruit is 

about size of pea. 

Fruit 

dropping 
• When the fruit is about the size of a pea, spray gibberellic 

acid @1 g /100 liters of water (10 ppm) (first dissolve 

gibberellic acid in 50 ml acetone or alcohol or sodium 

hydroxide and then in 100 liters of water) and spray with 

one kg of urea. 

Fertilizer • Apply 2nd Irrigation followed by 12:32:16 NPK @ 

500gm + 2kg Castor cake per tree after application of 

gibberellic acid. 

• apply 5 to 10 kg of organic manure per plant like 

vermicompost or poultry manure or press mud If 

chemical fertilizer is not wanting to apply. 

• Dissolve Azotobacter @ 25 ml, Phosphobacteria @ 25 

ml, Potash bacteria @ 25 ml, and Super Potassium 

Humic in 20 liters of water and apply this solution two 

feet away from the trunk of the tree @ 2 liters per plant 

after the fertilizer treatment. 

Green 

manuring/ 

Spongy tissue 

/Mulching 

 

• Cover the open ground or sowing Green gram/cluster 

bean / sunn-hemp to maintain moisture in the soil of 

mango orchard and use it as in-situ green manuring after 

completion of mango crop when there is Fruit on the tree 



 

to prevent sponge tissue disease. And in other mangoes, 

the stains from the sun heat on the fruit can be prevented. 

Powdery 

mildew 
•  Apply spray of wettable sulphur @ 250g/100 L water to 

control powdery mildew during flowering. 

Lime

 

Fruiting Citrus Canker

 

• Apply four spray of Bordeaux mixture or copper-based 

fungicide in November, February, June and July for the 

control of the citrus canker. 

Fruit dropping • Apply urea 2% with NAA 2 ppm during fruiting to 

decrease the quantity of fruit dropping. 

Gummosis • Pruning of branches attached to soil. 

• Paste Bordeaux mixture on bark of the tree. 

•  Drenching of metalaxyl MZ 72 WP @ 25 g/ 10 l water 

around bark of the tree 

Psylla & thrips 

 

• To prevent damage of leaf minor, psylla & thrips spray 

imidacloprid 30.5 % 5 ml / 10 lit of water ml/10 lit of 

water. → Fruit dropping: Apply urea 2% with NAA 2 

ppm during fruiting to decrease the quantity of fruit 

dropping. 

Groundnut 

Summer 

 

Flowering Irrigation • first irrigated provide immediately after the planting. 

• The second irrigation should be given on 20 to 25 days 

at the time of the initiation of flowering, and the third 

irrigation should be given on 30 to 35 days at pegging 

stage. 

Weeding and 

Intercuturing 
• Keep crop weed free till the 45 days of sowing, Do 2 to 

3 hand weeding or Apply Imazethapyr 10 SL @ 15 ml or 

quizalofop ethyl 5 EC @ 16 ml per pump. 

Brinjal

  & 

Tomato

 

Fruit 

Development 

Sucking pest • For minimize population of whitefly, Spray 500 ml of 5 

% neem seed extract or neem oil 50 ml or Difenthiuron 

50 WP @ 16 gm / 10 lit of water.  

Fruit 

Development 

Shoot & Fruit 

borer 
• In brinjal and tomato crops, monitoring of borers by 

using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For 

control of shoot and fruit borer in brinjal and tomato 

crops, infested fruits and shoots should be collected and 

buried into the soil.  If insect population is above ETL 

then spraying of chlorantraniliprole18.5 % SC 3.0/10 

litre of water is advised. 



Mites • If infestation of mite is observed in brinjal, then spraying 

of Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % EC @ 10 ml/ 

10 litre of water. 

Little leaf • Apply Carbofuran 3g @ 1 kg a.i./ha around the plant by 

ring method due to the disease is transmitted through 

jassids. Also, apply a spray of dimethoate 30 EC @ 10 ml 

or thiamethoxam 25 WG @ 4 gm at 10 to 12 days of 

intervals. 

Livestock

 

  • Apply fibre-rich feed to animals in summer seasons, 

because it will maintain the body temperature and 

respiration. 

• Apply optimum limited protein rich feed to milch animal 

who produces high milk. Protein produces more heat rom 

animal body and it may affect the reproduction system of 

that animal. 

• Give bypass protein to cow to increase the milk 

production and fat. 

• Give more potassium & sodium in mineral mixture 

during summer season. 

• Sprinkle water (fogger) on the animals and keep the fan 

in the shade to keep the body cool. 
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