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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. ૦૩૮/૨૦૨૨ 
તા. ૧૩-૦૫-૨૦૨૨ 

 
એમર લી જીલ્લાની તા. 14/05/2022 થી 18/05/2022 ની હવામાન આગાહી: 

# હવામાન પવરબળા  14/05/2022 15/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°ર્સ .) 45 44 43 43 43 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 26 26 27 26 26 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 78 80 73 76 78 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 15 26 27 25 32 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 25.9 24.7 23.8 24.6 24.4 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
249 248 257 248 248 

પશ્ચિમ નૌઋત્ય પશ્ચિમ નૌઋત્ય પશ્ચિમ નૌઋત્ય પશ્ચિમ નૌઋત્ય પશ્ચિમ નૌઋત્ય 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 1 0 2 2 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, આંશિક ભેજવાળુ અને આંશિક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. વરસાદ 
પડવાની શક્યતા નહીવત છે. ઓગામી ૫ વદવસ દરષમયાન મહત્તમ તાપમાન  ૪૩-૪૫  °સ ેઅને લઘતુ્તમ તાપમાન ૨૬-૨૭ °સ ેજેટલુ ંરહેવાની 
શક્યતા છે.  
 
પવનની ગવત ર્સામાન્ય કરતા વધ,ુ એંદાજીત ૨૩-૨૫ વકમી/કલાક ર્સુધી ની રહ વાની શક્યતા છ . વદશા મા ટાભાગ  પશ્ચિમ-નૈરુત્ય  
રહ વાની શકયતા છ .  
 
આગા તરં એનુમાન: તા. ૧૮ થી ૨૪ મે દરષમયાન સાૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છ વવસ્તારમાં હવામાન ઓંશ્ચશક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. વરસાદની 
શક્યતા નહીવત છે, મહત્તમ તાપમાનમાં ઘટાડાે અને લઘુતમ તાપમાનમાં વધારા ેથવાની શક્યતા છે. 

ર્સામાન્ય કૃષિ 
ર્સલાહ 

→ ભવવષ્યમા ંપવનને કારણે નુકસાન ના થાય તે માટે ખેતર ફરત ેપવનરાેધક વૃક્ાે જેવા કે નીલગીરી, સરુ વગરેે ઉગાડવા. 

→ આગામી ચાેમાસ ુમાટે પસદંગીના પાક માટે નુ ં શિયારણ જરૂરી ખાતર અને દવા સમયસર મળેવી લેવા, ખાનગી કંપની કે અન્ય પાસથેી 

ખરીદેલ િીજનાે ઉગાવાે થાેડું સમે્પલ લઇ ચકાસી લેવાે. 

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


→ કાેઈપણ પાકના શિયારણને પટ આપવા માટે પહેલા ફૂગનાિક, કીટનાિક અને ત્યારિાદ જ જૈવવક ખાતરનાે પટ આપવાે. 

→ શિયારણ → ફૂગનાિક → કીટનાિક → જૈવવક ખાતર 

→ ચાેમાસુ ંપાકાેમા ંસકંલલત પાષેણ વ્યવસ્થાપન માટે જમીનની ચકાસણી કરાવવી. 

→ દુધાળા પિઆેુને ગરમીની ઋતમુાં લમનરલ લમશ્રણમાં પાેટિેીયમ અને સાેવડયમ વધાર ેઆપવું જેઈઅે. 

SMS → કાેઈપણ પાકના શિયારણને પટ આપવા માટે પહેલા ફૂગનાિક, કીટનાિક અને ત્યારિાદ જ જૈવવક ખાતરનાે પટ આપવાે. 

 

પાક મુજબ કૃષિ ર્સલાહ 

પાક પાક અવસ્થા 
કામગીરી / જાત / 
રાોગ/ જીવાત 

કૃષિ સલાહ 

ચાોમાસ ું પાકાો - જમીન ચકાસણી 

જમીન ચકાસણી અે ખેત આયાેજનનંુ ખુિ મહત્વનું પાસુ ં છે, પાકાે વાવ્યા પહેલા પાેતાની જમીનની જમીન 
ચકાસણી કરાવી. 

• જમીનનાે નમુનાે લેવા માટે જમીન પર કાેદાળી કે ખુરપીથી V આકારનાે ૨૫ સમેી ઊંડાે ખાડાે કરવાે. 

ખાડાની અેક િાજુઅેથી ૨ થી ૩ સેમી જડાઈનાે થર આકૃલત ૨ મજુિ નમુના માટે લેવાે, આ રીતે ૮ 

થી ૧૦ જગ્યાઅેથી પ્રલત હેક્ટર માટી લઇ િરાિર લમશ્ર કરી અેક વકલાેગ્રામ માટી ચકાસણી માટે 

તૈયાર કરવી, અને નજીકની જમીન ચકાસણી પ્રયાેગિાળામાં આપવા. 

સરગવાો શી ુંગાો પૂરી થવી છટણી • સરગવાની િીગંાે પૂરી થયા િાદ કે મે-જૂનમાં ૩૦-૪પ સ.ે મી. ટાેચની ડાળીઆે કાપવી. સરગવાના 

વૃક્ાે પુ્રવ  નિં ગ કરી (ર મીટર ઊંચાઈ) ઠીગંણા રાખવા જેથી િીગંાે ઉતારવામાં અને અન્ય ખેતી કાયાોની 

સરળતા રહે.  

મરચા 

 

વૃદ્ધિ સૂક્ષ્મ તત્વન ું નનયમન • મરચીના પાકમાં વારંવાર જસત અને લાેહતત્વની ઉણપ જણાતી હાેય છે. તે માટે ઝ   િં ક સલ્ફેટ ફેરસ 

સલ્ફેટ અને િાેરેક્નાે છંટકાવ કરવાે. 

વીણી • રાેપણી િાદ ૬૫ થી ૭૫ વદવસ પછી લીલા મરચાની વીણી િરુ થાય છે. લીલા મરચા માટે ૨૦ થી 

૨૨ વદવસના સમયાંતરે વીણી કરવી. 

થ્રીપ્સ • ફેર રાેપણી િાદ ૧૫ વદવસ ે કાિાોફ્યુરાન ૩જી ૧૭ વક.ગ્રા./ હેક્ટર પ્રમાણે આપવી ૩૦ વદવસ ે

ટરાય ાેફાેસ ૪૦ ઈ.સી. ૧૦ મી.લલ. અથવા અેસીફેટ ૭૫ અેસપી ૧૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લલટર પાણીમા ં

ભેળવી ૧૦ થી ૧૫ વદવસના સમયગાળે વારાફરતી છંટકાવ કરવાે. 

કાલવણણ • રાેગ જણાય તાે મેન્કાે ેિ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ  અથવા કલાેરાેથેલાેનીલ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ અથવા 

કિોન્ડા ીમ ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ પ્રલત ૧૦ લીટર પાણીમાં આેગળી જરૂરીયાત મજુિ પાનની ઉપર તેમજ 

નીચેના ભાગે છંટકાવ કરવાે. 



કપાસ 

 

પૂવણ તૈયારી જમીન વ્યવસ્થાપન • જમીનને ખેડ કરી સમતલ િનાવાે ઢાળ આેછાે કરાે અને આ માસમાં છાણીયું (કમ્પાેસ્ટ) ખાતર 

ચાસમાં ભરી દેવંુ. 

• કપાસનું આગાેતરંુ વાવેતર કરવંુ નવહ. તેમજ વાવેતર પહેલાં જમીનની ચકાસણી કરાવાે. 

ગ લાબી ઈયળ • ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરવી 

• સમયસર કપાસ વીણી લઇ તેમાં ઘેટા-િકરાં અને ઢાેરને ચરાવવા 

• કરાંઠીઆેને ફંૂકણીનાે ઉપયાેગ કરી ભૂકાે િનાવી સને્દ્ન્િય ખાતર િનાવવામાં ઉપયાેગ કરવાે 

• ખેતર અને તેની આસપાસમાં ઊભેલા કપાસના છાેડ અેકત્ર કરી નાિ કરવાે. 

• જીનીગં મીલની અંદર અને િહારથી નકામા કચરાનાે યાેગ્ય રીતે નાિ કરવાે. 

જાત પસુંદગી 
• દેિી : ગુજરાત કપાસ દેિી, સકંર-૭,૯,૧૧, ગુજરાત કપાસ-૧૩,૧૭, ર૧, ર૩, રપ 

• સકંર જતાે: ગુજરાત, સકંર કપાસ-૪,૬,૮,૧૦,૧ર 

• િીટી :ગુજરાત કપાસ  સકંર  ૬,૮,૧ર  અને જીટીઅેચઅેચ-૪૯ (િીજી-ર) તથા સરકાર માન્ય જુદી  

જુદી િીટી જતાે 

તલ (ઉનાળ ) વૃદ્ધિ થી ફૂલ નપયત 
• તલના પાકને િીજ વપયત વખતે પાણી આેછુ આપવંુ, આ સમયે તલના છાેડ નાના હાેય છે. અને વધુ 

પાણીના લીધે છાેડ િળી જવાની િક્યતા રહે છે. 

• પ્રથમ વપયત વાવેતર િાદ તુરંત અને વાવેતરના છ વદવસ િાદ િીજુ વપયત આપવંુ. 

• કુલ ૮ થી ૧૦ વપયત પાકની વૃઝિની અવસ્થા, જમીનની પરત અને હવામાન પવરસ્થસ્થલત મજુિ ૮ થી 

૧૦ વદવસના અંતરે આપવા. 

પણણગ ચ્છ 
• રાેગની અસરવાળા પાન કીનારી નીચેની િાજુ ઢળી જઈ કાેકડાઈ જય છે. જેથી તેને પાનનાે કાેકડવા 

પણ કહે છે. ફલ િેસવા સમયે ફૂલનંુ પાનમાં રૂપાંતર થઈ જવાના કારણે પાનનાે ગુચ્છ િને છે. જેથી 

િાૈઢા િેસતા નથી. આ રાેગ લીલા તડતડીયા ફેલાતાે હાેય છે. તેના વનયતં્રણ માટે કાેસ્ફામીડાેન ૩ 

મી.લી.અથવા ડાયમીથાેઅેટ ૧૦ મી.લી. પ્રલત ૧૦ લીટરમાં પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવાે. રાેગીષ્ટ 

છાેડન ેઉપાડી નાિ કરવાે. 

ફૂલ અવસ્થા થી 
બૈઢા   

માોલાો-મશી અનો 
સફોદ માખી 

• લીિંાેળીના મીજંનાે ભૂકાે ૫૦  ગ્રામ (૫% અકક) અથવા લીમડા આધાવરત તૈયાર કીટનાિક ૧૦ મીલી 

(૫ ઈસી) ૧૦ લલટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવાે. 

 
• ઉનાળુ તલ પણ તેમજ ઘાટા પીળા પડી જય પછી કાપણી કરી, ઉભડા કરવા તે પછી સકુાઈ જય 

પછી ખેરી તલનંુ ગ્રેડીગં કરી કાેથળા ભરી લેવા. 

તરબૂચ વૃદ્ધિ, ફળનાો 
નવકાસ 

પાક સુંરક્ષણ 
• માેલાે મિીના વનયતં્રણ માટે ૧૦ થી ૧૫ યલાે સ્ટીકી ટર ેપ (પીળા ચીકણા વ  પિંજર) લગાડવા.  

કોળવણી 
વેલાની વૃઝિ નીકળી અેક જ િાજુઅે થાય અે માટે િરૂઆત થી જ દરકે વેલાને કેળવવા. આમ કરવાથી 

નીકમા વપયત સહેલાઈથી આપી િકાય છે. અને ફક્ત નીકમા જ વપયત આપવાથી ફળને વધુ ભેજથી 

થતંુ નુકિાનથી િચાવી િકાય છે.  

 

મગ-અડદ 
(ઉનાળ ) 

વૃદ્ધિ પાક સુંરક્ષણ 
• અડદનાં પાનના ટપકાના રાેગના અસરકારક અને અથકક્મ વનયત્રણ માટે રાેગથી િરૂઆત 

હેક્ ાકાેના ાેલ ૦.૦૦૫% (૧૦ લલટર પાણીમાં ૧૦ લમલી) ના ત્રણ છંટકાવ ૧૫ વદવસના અંતરે 

કરવા. 

• સફેદ માખી અને લીલા તડતડીયાના વનયતં્રણ માટે ગલગાેટાનું વાવેતર કરવંુ. 

• આ જીવાતાે છાેડમાંથી રસ ચૂસીને નુક્સાન કરતી હાેવાથી તેની વનયતં્રણ માટે િાેષક, પ્રકારની 

જંતુનાિક દવા જેવી કે ડાયમીથાેઅેટ ૩૦% ઇસી ૩૦ લમલી અથવા ફાેસ્ફામીડાેન અથવા મીથાઈલ 

આે ડીમેટાેન ૪૦% ૧૦ લમલી પ્રલત ૧૦ લીટર પાણીમાં લમશ્ર કરી છંટકાવ કરવાે. 

માોલાોમશી, તડતડીયા 
અનો સફોદ માખી 

• લીિંાેળીના મીજંનાે ભૂકાે ૫૦૦  ગ્રામ (૫% અકક) અથવા લીમડા આધાવરત તૈયાર કીટનાિક ૧૦ મીલી 

(૫ ઈસી) ૧૦ લલટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવાે. 

કાપણી  
• મગની િીગંાેની કાપણી વહેલી સવારે કરવી. 



બાજરી (ઉનાળ ) થૂલી અવસ્થા- 
દાણા ભરાવાની 
અવસ્થા 

નપયત 
• સામાન્ય રીતે ગાેરાળુ જમીનમાં િાજરીના પાકને ૬ થી ૭ વપયત ૧૨ થી ૧૫ વદવસના અંતરે આપવા. 

• વપયતની કટાેકટી અવસ્થાઆે: અંકુર અવસ્થાઆે(૩-૫ વદવસ), ફૂટ અવસ્થા(૨૧-૩૫ વદવસ) , નીઘલ 

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

વદવસ) 

લીલી ઈયળ 
• િાજરીમાં લીલી ઇયળના વનયતં્રણ માટે ઉપિવની િરૂઆતમાં લીિંાેળીના મીજંનાે ભૂકાે ૫૦૦ ગ્રામ 

અથવા બુ્યવેરીયા િેસીયાના ફૂગનાે પાઉડર ૬૦ ગ્રામ અથવા HaNPV ૨૫૦ ઈયળ અેકમ ૧૦ મીલી 

પ્રલત ૧૦ લલટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવાે. 

ક ત લ / તળછારાો 
• ઉભા પાકમાં રાેગ જણાય તાે મેટાલેક્ીલ અેમ ેડ ૧૫ ગ્રામ / ૧૦ લલટર પાણીમાં આેગળી છંટકાવ 

કરવાે. રાેગીસ્ટ છાેડનાે નાિ કરવાે. 

 
• િાજરીનાં ડુંડાને દિાવાથી દાણા છુટા પડ ેત્યારે લણવા. 

જ વાર નપયત  • દાણાની જુવાર માં દુવધયા દાણાની અવસ્થાઅે ભેજની ખેંચ જણાય ત્યારે વપયતની સગવડ હાેય તાે 

પૂરક વપયત આપવંુ. 

આુંબાો

 

ખખડી થી 
પનરપક્વ ફળ 

આચ્છાદન/ આવરણ/ 
મલચી ુંગ/ લીલાો 
પડવાશ 

 

•  ાડ ઉપર કેરી હાેય ત્યારે ખુલ્લી જમીનનાે તડકાે ન લાગે તે માટે કંઈ આચ્છાદન કરવંુ અથવા 

મગ/ગુવાર/િણ ઉગાડી આંિાવાડીયામાં ભેજ જળવવાે અને કેરી પાક પુરાે થયા િાદ તેનાે લીલા ે

પડવાિ કરી નાખવાે જેથી કેરીમાં કપાસીનાે (સપાેન્જજી વટશ્યૂ) રાેગ વનવારી િકાય અને અન્ય કેરીમાં 

ફળ ઉપર સયૂક ગરમીથી પડતા ડાઘા અટકાવી િકાય. 

ભૂનક છારાો 
• ફૂલાે દરલમયાન ભૂકી છારાના વનયતં્રણ માટે વેટેિલ સલ્ફર ૮૦ ટકા દવાનાે ૧૦૦ લલટર પાણીમા ૨૫૦ 

ગ્રામ ભેળવીને છંટકાવ કરવાે. 

કોરી ઉતારવી 
• કેરી ઉતરતા પહેલા ૧૫ વદવસ ે ૧૦૦ લીટર પાણીમા ૫૦૦ ગ્રામ કેલ્લ્િયમ કલાેરાઇડનાે છંટકાવ 

કરવાથી િગાડ અટકાવી િકાય  

• પવરપકવ કેરી ૧ સ.ેમી. લંિાઈદાર ડીટંા સાથે પ્લાસ્ટીકના કેરેટમાં ઉતારવી. કેરીને તરત છાંયડ ેલઈ 

જવી. કદ, રંગ અને પવરપકવતા પ્રમાણે વગીકરણ કરી અેક ઘરમાં ઉંધી હારમાં પાથરતા ક્ીર સકુાઈ 

જય છે.  

શોરડી પાક સુંરક્ષણ  
• િરેડીમાં તડતડીયા અને સફેદ માખીના વનયત્રણ માટે લીિાેળી માંથી િનાવેલ ૫% િાવણ ૫૦૦ ગ્રામ ૧૦ 

લીટર પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવાે. 

દાડમ   
• દાડમની ખેતીમાં ગાઠયા કૃલમનંુ વનયત્રણ માટે દાડમની ખેતી કરતા ખેડૂતાેન ેગાંઠયા કૃલમના અસરકારક અન ે

અથકક્મ વનયત્રણ માટે પેસીલીયાેમાયસીસ લીલાસીનસ (૨*૧૦ િીજણં/ગ્રામ) ૨૦ વક.ગ્રા/હે+ વદવેલી ખાેળ 

૨ ટન/હ.ે ચાેમાસાની િરૂઆતમા અન ેત્યારિાદ દર ૬ માસના આંતર ેથડથી ૧૨ થી ૧૮ ઈંચ દુર તથા આિરે 

૯ ઈંચ ઊંડી રીગં કરીન ેજમીનમાં મૂળની નજીક આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. 

કોળા   
• કેળાની ખેતી કરતા ખેડૂતાેન ે પ્રલત હેક્ટર વધારેમાં વધારે ઉત્પાદન તેમજ આવક મેળવવા માટે “કેળની 

ગણદેવી શસલેકિન” જત વાવવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. 

લી ુંબ   

 

ફળ અવસ્થા/ ફૂલ 
અવસ્થા 

બદ્ધળયા ટપકા

 

• િઝળયા ટપકા ના વનયતં્રણ માટે નવેમ્િર-વડસમે્િર, ફેબ્રુઆરી-માચક, જુન અને જુલાઈ-આેગસ્ટ માં અેમ 

કુલ ચાર વખત ૧૦:૦૫:૧૦૦ ના પ્રમાણ વાળું  િાેડાો લમશ્રણ અથવા તાંિા યુક્ત દવાનાે છંટકાવ કરવાે. 

ફળ ખરી જવા 
• લીિંુ ના ફળાે િેસી ગયા િાદ ૨% યુવરયા સાથે ૨૦ ppm  NAA ના ૧-૨ છંટકાવ કરવાથી ફળ નું ખરણ 

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

ગ ુંદનરયાો 
• જમીનને અડકતી ડાળીઆેની છટણી કરી િાળી નાખવી. 

• થડને પાણીનાે સીધાે સપંકક ન થાય તે માટે થડ પર િાેડાો પેસ્ટ (માેરથુથુ ૧ વક.ગ્રા., કળીચૂનાે ૧ વક.ગ્રા. ૧૦ 

લલટર પાણીમાં ) લગાવી થડની ફરતે માટી ચડાવવી. 



• અસરગ્રસત  ાડના થડ ફરતે મેટાલેઝક્લ અેમ ેડ ૭૨ વેપા (૨૫ ગ્રામ/૧૦ લલટર) નુ ડરચેીગં કરવંુ. 

સાયલા 

 
અનો થ્રીપ્સ 

• ઉપિવવત અને સકુી ડાળીઆે કાપતા રેહવું. 

• ઉપિવની િરૂઆતમાં લીિંાેળીના મીજંનાે ભૂકાે ૫૦૦ ગ્રામ અથવા લીમડા / નફટટીયાના પાન ૧ વકલાેગ્રામ 

અથવા લીમડા આધાવરત તૈયાર કરેલ કીટનાિક ૫ ઈસી – ૧૦ મી.લી. પ્રલત ૧૦ લલટર પાણીમાં ભેળવી 

છંટકાવ કરવાે. 

મગફળી 
(ઉનાળ ) 

 

ફૂલ અવસ્થા નપયત 
• િીજુ વપયત ૨૦ થી ૨૫ વદવસ ેછાેડ ઉપર ફૂલ દેખાય ત્યારે આપવંુ, અને ત્રીજુ વપયત ૩૦ થી ૩૫ વદવસ ેસયુા 

િેસતી વખતે આપવુ. 

   
• જમીનમાં ભેજ હાેય ત્યારે ઉનાળુ મગફળીને ઉપાડી ઢગલા અઠવાડીયું સકુાયા િાદ, પાથરા ફેરવી, ડાેડવામાં 

૮ ટકા ભેજ હાેય ત્યારે થે્રશ  સિંગ કરવંુ. 

રી ુંગણ  

 
ટામોટા  

 

ફળનાો નવકાસ સફોદ માખી 
• રીગંણી અને ટામેટીમાં સફેદ માખીના વનયંત્રણ માટે  લીિંાેળીનંુ તેલ ૫૦ લમલલ અથવા લીિંાેળીના મીજંનંુ 

૫ ટકા અકકનું િાવણ ૫૦૦ મીલી અને  ડાયફેન્થાયુરાેન  ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ  અથવા  ટરાય ાેફાેસ ૪૦ 

ઈસી ૨૫ લમ.લી.  દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં લમશ્ર  કરીને  છંટકાવ કરવાે. 

ડ ુંખ અનો 
ફળ કાોરી ખાનાર 
ઈયળ 

• ફળ અને ડાેકાની ઈયળાેનાે ઉપિવ હાેય તાે નુકિાન પામેલ ફળ અને ડાેકા તાેડીને જમીનમાં દાંટી  દેવા અને 

કલાેરાનટરાનીલીપ્રાેલ ૧૮.૫ અેસ.સી (રીનાક્ીપાયર) દવા ૩ લમલી અથવા ડીડીવીપી ૭૬ ઈસી ૫ લમલી ૧૦ 

લીટર પાણીમાં લમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવાે.  

પાન કથીરી 
• રીગંણમાં જે પાનકથીરીનાે ઉપિવ હાેય તાે ઈથીઆેન ૫૦ ટકા ઇસી ૧૫ લમલી અથવા પ્રાેપરગાઈટ ૫૭ 

ઈ.સી. ૧૫  લમલી પ્રલત ૧૦ લીટર પાણીમાં લમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવાે. 

લઘ પણણ 
• રાેગ તડતડીયાંથી ફેલાતાે હાેવાથી રાેપણી પછી ૧૦ થી ૧૫ વદવસ ેકાિાોફ્યૂરાન ૩ જી ૧ વક.ગ્રા. સ.તત્વ/હે. 

પ્રમાણે છાેડની ફરતે રીગં પિલતથી આપવંુ અને ૧૦ થી ૧૨ વદવસના અંતરે ડાયમીથાેઅેટ ૩૦ ઇસી ૧૦ 

લમ.લલ. અથવા થાયાેમેથાેક્ ામ ૨૫ ડિલુ્યજી ૪ ગ્રામ ૧૦ લલટર પાણીમાં આેગાળીને વારાફરતી જરૂર 

પ્રમાણે છંટકાવ કરવાે. 

પશ પાલન 

 

  
• મે માસના અંતમાં ગળસુંઢાે તથા ગાંઠીયા તાવની રસી મુકાવવી. 

• િચ્ચાઆે કે જેની ઉમર આિરે છ માસની આસપાસ હાેય તથા અન્ય પુખ્ત જનવરાેમાં કૃલમનાિક દવાનાે 

ડાે  આપવાે. 

• ગાયાેમાં િાયપાસ પ્રાેટીન આપવાથી દુધ ઉત્પાદન ક્મતામાં તેમજ ફેટમાં વધારાે જેવા મળે છે. 

• ગરમીની ઋતુમાં લમનરલ લમશ્રણમાં પાેટેિીયમ અને સાેવડયમ વધારે આપવંુ જેઈઅે. 

 

 

 

 

વિષય વિષ્ણાંત 

કૃવષ હિણમણિશણસ્ત્ર 

  



 

કૃલષ વવજ્ઞાન કેન્િ અમરેલી દ્વારા િનાવવામાં આવેલા અમરેલી જીલ્લાના 
હવામાન આધાનરત કૃષિ સલાહ અંગેના તાલુકા મજુિના વાોટ્સઅોપ 

ગ્ર પમાું જાોડાવા માટો તમારા તાલુકા પર લ્કલક કરાે. 

 
જીલલા કૃષિ હવામાન અોકમ (DAMU), ગ્રામીણ કૃલષ માૈસમ સવેા (GKMS), કૃલષ વવજ્ઞાન કેન્િ, જૂનાગઢ કૃલષ યુનીવસીટી,  

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧, ફાેન નં. ૦૨૭૯૨ ૨૨૭૧૨૨ 

અમરોલી જીલલાો 
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Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 038 (2022) 

Date:13-05-2022 

 
Weather Forecast from 14/05/2022 to 18/05/2022 

# Parameter 14/05/2022 15/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 
1 Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

2 Max.Temp.(°C) 45 44 43 43 43 

3 Min.Temp.(°C) 26 26 27 26 26 

4 RH-I (%) 78 80 73 76 78 

5 RH-II (%) 15 26 27 25 32 

6 Wind Speed (kmph) 25.9 24.7 23.8 24.6 24.4 

7 Wind Direction(deg.) 
249 248 257 248 248 

WSW WSW WSW WSW WSW 

8 Total CC (octa) out of 8 1 0 2 2 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, moderately humid and partly cloudy 

in next 5 days. No probability of rainfall over the district. The minimum temperature is 

likely to be 26-27 °C. The maximum temperature is likely to be 43-44° C in next five 

days. 

 

▪ Wind direction likely from WSW in next 5 days with gusts of 23 to 25 km/h. 

 

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

region from 18 to 24 May. Maximum temperature likely below normal and minimum 

temperature likely above normal on period of extended range forecast.  

General 

Advisory 
→ Plantation and grow windbreaks trees on border to prevent loss by the high winds. 

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. 

Drumstick 
After 

Harvest 

Prunning • Pruning to be done from 30 to 45 cm of top branches after 

completion of harvesting in drumstick in May-June. 

Pruning of drumstick trees (2 m height) to keep them 

small so as to facilitate harvesting of pods and other 

farming activities. 

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. 

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

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

→ Seed for the selected crop for the next monsoon to get the required fertilizer and 

medicine in time, take a small sample and test the growth of seeds purchased from a 

private company or others. 

→ Keep maintain the sequence in seed treatment like first treat the seed with Fungicide, 

Insecticide and then after seed treatment with biofertilizer 

→ Seed Treatment: Seed Material → Fungicide → Insecticide → Biofertilizer 

→ Do soil testing for the Integrate nutrient management in Kharif crops. 

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

SMS 

Advisory:  
→ Keep maintain the sequence in seed treatment like first treat the seed with Fungicide, 

Insecticide and then after seed treatment with biofertilizer 



water 30 days after transplanting at 10 to 15 days of 

interval. 

Anthracnose • If there is disease observed, then spray mancozeb 75 WP 

@ 27 g OR Chlorothelonil 75 WP @ 27 g OR 

Carbendazim 50 WP @ 10g / 10 liter of water on top and 

bottoms of the leaves 

Cotton 
Mitigation 

Land 

Preparation 
• Plough the land and level it. Reduce the slope.  

• Apply compost in the furrow in this month. 

 
Pink 

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

goats and cattle in cotton field. 

• Make organic fertilizer of stalk of the cotton 

• Remove and destroy the undesired plants of cotton in and 

around the field. 

Varieties 
 • Arboretum: Gujarat Cotton Desi, Hybrid-7, 9, 11, 

Gujarat Cotton- 13,17, 23, 25 

• Hybrid: Gujarat Cotton Hybrid-4, 6, 8, 10, 12 

• BT: Gujarat Cotton Hybrid-6, 8, 12, GTHH-49 (BG-II), 

and other government approved seed. 

Sesame 

(Summer) 

Vegetative 

Stage to 

Flowering 

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 irrigation at intervals of 8 to 10 

days depending on the growth stage, type of soil and 

weather conditions. 

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. 

Flowering to 

Capsule 

Aphid and 

Whitefly 
• Spray Neem seed kernel Extract 5 EC @ 10 ml / 10 liter 

of water. 

Watermelone Fruit 

developement 

 

Crop 

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

sticky trap for thrips @ 4-5 trap/acre. 

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  

Germination Crop 

protection 
• For effective and efficient control of leaf spot disease, 

three sprays of Hexaconazole 0.005% (10 ml in 10 liter 

of water) should be sprayed at an interval of 15 days. 

• Growing intercrops such as marigold for the control of 

blister beetle, whitefly and leaf hoppers. 

• Apply systemic insecticides like Dimethoate 0.03% or 

Phosphamidon or Methyl-O-Dimeton 0.04% in water for 

control. 

Aphid and 

Whitefly 
• Spray Neem seed kernel Extract 5 EC @ 10 ml / 10 liter 

of water. 

Harvesting  • Picking pods early in the morning. 

Pearl Millet Boot stage to 

grain filling 

stage 

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). 

Heliothis • Apply Spray of Neem seed Kernal powder @ 500 g OR 

Beauveria Bassiana @ 60 g OR HaNPV 250 LI @ 10 ml 

in 10 litres of water at the initial condition of pest. 

Downy 

mildew 
• Apply Spray of metalaxyl MZ @ 15 g / 10 liter water. 

  • Harvesting the crop when the seeds are released by 

pressing the earheads. 

Sorghum Irrigation  • In Fodder grain if there is a shortage of moisture in the 

case of milky grains, supplementary irrigation should be 

given. 

Mango  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. 



Harvesting • Apply Spray of CaCl2 before 15 days of Harvesting of 

fruits to prevent diseases in mangos.  

• Harvest the Matured Mango with 1 cm of fruit stalk in 

plastic crates. Keep harvested Mango in shade Grading 

of fruits according to size, colour and maturity and then 

arrange the fruit in inverse position to dry out the sap of 

fruit stalk 

Sugarcane 

 

  • To control aphids and whiteflies in sugarcane, spray 5% 

solution made from Neem seed @ 500 g of 10 liters of 

water. 

Pomegranate   • For effective and efficient control of nematodes, it is 

recommended to make a ring 12 to 18 inches away from 

the trunk and about 9 inches deep near the roots in the 

soil and apply Paecilomyces lilacinus 20 kg/ha at the 

beginning of monsoon and thereafter at intervals of every 

6 months. 

Banana   • Farmers cultivating bananas are recommended to 

cultivate "Ganadevi Selection of Banana" variety to get 

maximum yield and income per hectare. 

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 

• Remove and destroy infected trunks. 

• Apply to Spray neem seed kernel powder @ 500 g OR 

leaves of Neem OR Beauveria @ 1 kg OR Neem based 

insecticide 5 EC @ 10 ml in 10 litres of water at the 

initial stage of infection. 

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. 



 • pull out the summer groundnuts When the soil is moist 

after the heaps have dried for a week, turn the beds, and 

threshing when there is 8% moisture in the soil. 

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 ml or 

DDVP @ 7 ml/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

 

  • Vaccination against HS and BQ disease at the end of 

May. 

• Deworming should be given to chicks around 6 months 

of age and other adult animals. 

• Give bypass protein to cow to increase the milk 

production and fat. 

• Give more potassium & sodium in mineral mixture 

during summer season. 
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