
 

જીલ્લા કૃષિ હવામાન એકમ (DAMU) 
ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા (GKMS) 

કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર જુ.કૃ.યુ. 

અમરલેી-૩૬૫૬૦૧ 

ફોન નં. ૦૨૭૯૨ ૨૨૭૧૨૨  
 

અમરલેી કૃષિ હવામાન બુલેટીન ક્ર. ૩૯/૨૦૨૦ 

તા. ૧૩-૧૦-૨૦૨૦ 
(જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવસીટી અને ભારત મૌસમ ષવભાગ દ્વારા સંપન્ન ) 

 

પાછલા અઠવાડીયાનું અમરલેીનું હવામાન 
અ. 

નં. 
હવામાન પષરબળો 07/10/2020 08/10/2020 09/10/2020 10/10/2020 11/10/2020 12/10/2020 13/10/2020 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°સે.) 36 36 37 36.8 37.2 37.5 37 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.) 24 23.6 24.5 25.5 24.8 25 24.6 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 88 85 80 82 84 87 71 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપોર (%) 40 28 25 34 33 26 22 

૬ પવનની ગતત (તિ.મી./િલાિ) 4.96 5.27 6.47 6.39 6.23 5.18 4.59 

૭ પવનની તદશા (તિગ્રી) 315 315 337.5 360 315 315 315 

૮ 
વાદળની તથિતત (ઓિટા) ૮ 

માાંિી 
1 0 1 1 0 1 2 

  

તા. 14/10/2020 થી 18/10/2020 ની હવામાન આગાહી: 

અ. નં. હવામાન પષરબળો 14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020 17/10/2020 18/10/2020 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 6 18 42 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°સે.) 38 38 36 35 35 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.) 25 25 25 23 24 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 47 42 72 85 87 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપોર (%) 22 24 43 53 74 

૬ પવનની ગતત (તિ.મી./િલાિ) 10.8 10.6 14 19 14.5 

૭ પવનની તદશા (તિગ્રી) 0 60 69 27 77 

૮ વાદળની તથિતત (ઓિટા) ૮ માાંિી 7 8 8 8 8 

નોધં: આ આગાહી સમગ્ર જીલ્લાની સરરેાશ હોય છે એટલે તેને િોઈ પણ એિ જગ્યા માટે લાગુ િરવી નતહ. 

 

કૃષિ સલાહ 
હવામાન 

સારાંશ / 

ચેતવણી 

અમરલેી જીલ્લામાાં આગામી પાાંચ તદવસ દરમ્યાન હવામાન છેલ્લા અઠવાતિયા િરતા વધુ  ભેજવાળુાં,   

ઠાં િુ અને મહદઅાંશ ેવાદળછાયુાં રહેવાની શક્યતા છે.  

તા ૧૪ અને ૧૫ ઓક્ટોબરના રોજ સમગ્ર જીલ્લામાાં વરસાદની શક્યતા નહીવાત્ત છે. અમુિ જગ્યાએ 

હળવો વરસાદ પિી શિે છે. 

તા ૧૬ ઓક્ટોબર િી ૧૮ ઓક્ટોબરમાાં દરિે તાલુિામાાં ઘણી જગ્યાઓ પર હળવા િી મધ્યમ 

વરસાદની શક્યતા છે, જમેાાં િુાંિાવાવ, સાવરિુાંિલા ખાાંભા અને ધારીમાાં તાલુિામાાં શક્યતા વધુ રહેશે. 

 

પવન મોટેભાગે ઉત્તર થી લઈન ેપૂવવ ષિશાથી, ૧૦ થી ૧૯ કીમી/કલાકની ગષતના  ઝાટકા સાથ ે



 

 

પાક કામગીરી / 

જાત / 
કૃષિ સલાહ 

અજમો 
જમીનની 

તૈયારી 

• જમીનની ૨ િી ૩ આિી ખેિ િરી સમાર મારી ખેતર તૈયાર િરવુાં. 

• પાયાના ખાતર તરીિે ૪૪ તિ.ગ્રા. િી.એ.પી. અને ૨૬ તિ. ગ્રા. યુતરયા જમીન ચિાસણી 

અહેવાલ પ્રમાણે જરૂતરયાત મુજબ આપવુાં. 

રાઈ/ 

રાયડો 

વાવેતર ઓક્ટોબરના પ્રિમ પખવાતિયામાાં ગરમીનુાં પ્રમાણ ઘટે ત્યાર ેવાવેતર િરી િરી શિાય. 

જાતો: વરુણા, ગુજરાત રાઈ-૧, ૨, ૩ 

વાવણી અંતર 

અને 

ષબયારણનો 

િર 

બે ચાસ વચ્ચે ૪૫ સમેી બે છોિ વચ્ચે સરરેાશ ૧૦ િી ૧૫ સેમી અાંતર રાખી બીજ ૨ િી ૪ 

સેમીની ઊાં િાઈએ પિે તે રીતે દાંતાળ ની મદદિી વાવણી િરવી, જનેા માટે પ્રતત હેિટર ે૩.૫ િી 

૫ તિગ્રા તબયારણની જરૂતરયાત રહે છે. 

ષમશ્ર પાક રાઈ (૩.૫ તિગ્રા) +રજિાનુાં તબયારણ (૫ તિગ્રા) તમશ્ર િરી ચાસમાાં વાવી શિાય અિવા રાઈને 

પ્રિમ તપયત  આપતી વખતે રજિાનુાં ૫ તિગ્રા તબયારણ પુાંખી (છાાંટી)ને વાવી શિાય. 

ફૂંકાવાની શક્યતા છે.  

 

આગોતરં અનુમાન: તા ૧૯ થી ૨૨ ઓક્ટોબરમાં સૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છ ષવસ્તારમાં ઘણી જગ્યાઓ 

પર હળવા થી મધ્યમ વરસાિની શક્યતા છે. 

સામાન્દ્ય • આગામી  ૨ તદવસ બાદ અમરલેી જીલ્લામાાં માવઠાની શક્યતા હોવાિી   

• ચોમાસુાં પાિોની લણણી અન ેથે્રતશાંગનુાં િાયય પૂણય િરવુાં,  

• ઉભા પાિોમાાં બાિી રહેલ િાયો જવેા િે જાંતુનાશિોનો છાં ટિાવ, પતૂતય ખાતરો, તનાંદામણ દુર િરવા વગરે ે

પૂણય િરવા. 

• જાંતુનાશિો અને રસાયતણિ ખાતરોનો તવવેિપવૂયિ ઉપયોગ િરવો, જાંતુનાશિ દવાઓ છાાંટવા માટે 

પહેલા જીવાતનુાં તનરીક્ષણ િરી અને આિીિ ક્ષમ્યમાત્રા મુજબ દવા છાાંટવી. 

• જમીન અને પયાયવરણના થવાથ્યનુાં તવચારી જતૈવિ ખાતરો અને દવાઓનો ઉપયોગ િરવો. 

• તશયાળુ પાિો માટે ખેત આયોજન િરવુાં. લસણ, િુાંગળી અને રાયિાનુાં વહેલી તિે વાવેતર િરી દેવુાં. 

SMS • આગામી ૨ ષિવસ પછી જીલ્લામાં હળવા વરસાિની શક્યતા હોવાથી ખેતરમાં કાપણી કરીન ે

પડેલ ચોમાસંુ પાક પલળે નષહ તેવી વ્યવસ્થા કરવી. 



ષશયાળુ / 

રષવ પાકો 

જમીન 

ચકાસણી 

જમીન ચિાસણી એ ખેત આયોજનનુાં ખુબ મહત્વનુાં પાસુાં છે, રતવ પાિો વાવ્યા પહેલા પોતાની 

જમીનની જમીન ચિાસણી િરાવી. 

જમીનનો નમનુો લેવા માટે જમીન પર િોદાળી િે ખુરપીિી V આિારનો ૨૫ સેમી ઊાં િો ખાિો 

િરવો. ખાિાની એિ બાજુએિી ૨ િી ૩ સમેી જાિાઈનો િર આિૃતત ૨ મુજબ નમનુા માટે લેવો, 

આ રીતે ૮ િી ૧૦ જગ્યાએિી પ્રતત હેક્ટર માટી લઇ બરાબર તમશ્ર િરી એિ તિલોગ્રામ માટી 

ચિાસણી માટે તૈયાર િરવી, અને નજીિની જમીન ચિાસણી પ્રયોગશાળામાાં આપવા. 

ચણા વાવેતર નવેમ્બરનાાં પ્રિમ પખવાિીયા દરમ્યાન તપયત ચણાની જાતોનુાં વાવેતર િરવુાં. તબનતપયત 

ચણાની જાતોનુાં વાવેતર ઓિટોબરના છેલ્લા અઠવાિીયાિી િરી શિાય. 

ઘઉં વાવેતર વહેલી વાવણી (૧૦ નવેમ્બર પહેલા): જી.જ.ેિબલ્યુ ૪૬૩ 

સમયસર વાવણી (૧૫ િી ૨૫ નવેમ્બર: લોિ-૧, જી.િબલ્યુ-૩૬૬, ૪૫૧, ૪૯૬ 

મોિી વાવણી: (૨૬ નવમે્બર િી ૧૦ િીસેમ્બર): જી.િબલ્યુ-૧૭૩, ૧૧, લોિ-૧૧ 

ધાણા વાવેતર ભલામણ િરલે જાત : ગુજરાત ધાણા -૨ 

નવેમ્બરના પ્રિમ પખવાતિયામાાં જમીનીની ફળદુ્રપતાન ે અનુિુળ ૩૦ િી ૪૫ સેમી હારમાાં 

ઓરીને વાવેતર િરવુાં  

જીરં વાવેતર ભલામણ િરલે જાત: ગુજરાત-૪ 

વાવેતર સમય: નવેમ્બરનુાં પ્રિમ પખવાતિયુાં 

ડંુગળી વાવેતર ધરં ઉછેર: સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર 

ફેર રોપણી: નવેમ્બર-િીસેમ્બર 

જાતો: ગુજરાત સફેિ િુાંગળી-૧, પીળીપત્તી, તળજા લાલ, એગ્રીફાઉન્િ લાઈટ રિે, ગુજરાત 

જૂનાગઢ લાલ િુાંગળી-૧૧ 

ધરં ઉછેર ધરૂવાિીયા માટે પસાંદ િરલે જમીનમાાં િોિી ઊાં િી ખેિ િરી ૪ િી પ મીટર લાંબાઈ અને ૯૦ િી 

૧૨૦ સે.મી. પહોળાઈના ગાદી િયારા બનાવવા. 

એિ હેિટરના રોપાણ માટે ૪ િી પ ગુાંઠાનુાં ધરૂવાિીયુાં બનાવવુાં. જમેાાં ૨૦૦ િી ૩૦૦ તિ.ગ્રા. 

છાતણયુ ખાતર તિા ૪૦ િી ૫૦ તિ.ગ્રા. એરાંિીનો ખોળ જમીનમાાં ભેળવી જમીન તૈયાર િરવી.  

રાસાયતણિ ખાતરમાાં નાઈટર ોજન ૫ તિ.ગ્રા., ફોથફરસ ૨.૫ તિ.ગ્રા. અને પોટાશ ૨.૫ તિ.ગ્રા. 

પ્રમાણે િયારાની અાંદર બધુ ખાતર પાંખી પાંજઠેીિી જમીન સાિે ભેળવવુાં.  

વધુમાાં ધરૂવાિીયા માટે બીજનુાં પ્રમાણ ૮ િી ૧૦ તિ.ગ્રા./હે. રાખવુાં તેમજ બીજને ઉપયોગમાાં 



લેતાાં પહેલા િાયરમ ૨ ગ્રામ/તિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે પટ આપવો.  

જાંબલી ધાબા 

 
િુાંગળીમાાં જાાંબલી ધાબા અને ફ્યુઝેરીયમ ફૂગનો 

રોગ લાગે નતહ તે માટે ૧૫ તદવસના અાંતર ે 

મેન્િોઝેબ ૪૦ ગ્રામ અને  િાબેન્િાઝીમ ૧૫ ગ્રામ  ૧ 

પમ્પમાાં નાખીને ૩ છાં ટિાવ િરવા. 

ફ્યુઝેરીયમ/ 

બેઝલ રોટ/ 

મૂળનો સડો 

 

લસણ વાવેતર ૧ ઓક્ટોબર િી ૨૧ ઓક્ટોબર સુધી વાવી શિાય. 

સુધારલે જાતો: ગુજરાત લસણ-૩, ૪, ગુજરાત જૂનાગઢ લસણ-૫, તિા યમુના સફેદ-૨, ૩ 

આગામી તદવસોમાાં માવઠાની શક્યતા હોવાિી વહેલી તિે વાવેતર િરવુાં. 

જમીનની 

તૈયારી 

દેશી ખાતર ૧૦ િી ૧૫ ટન પ્રતત હેિટર. 

અથવા રસાયતણિ ખાતર ૧૧૦ તિલોગ્રામ િીએપી, ૧૧ તિગ્રા યતુરયા અન ે૮૫ તિગ્રા મ્યુરટે ઓફ 

પોટાશ પ્રતત હેક્ટર પ્રમાણે જમીન ચિાસણી િરાવ્યા બાદ જરૂતરયાત મુજબ આપવુાં 

(ભલામણ િરલે માત્રા  ૫૦-૨૫-૨૫ ના-ફો-પો/હે.) 

ઉધઈના તનયાંત્રણ માટે લી ાંબોળીનો ખોળ ૨૫૦ તિગ્રા પ્રતત હેિટર આપવો 

ગાંઠવા િૃતમના અસરિારિ તનયાંત્રણ માટે એરાંિીનો ખોળ અિવા રાયિાનો ખોળ અિવા 

લી ાંબોળીનો ખોળ ૧ ટન પ્રતત હેક્ટર પ્રમાણે વાવણીના બે ત્રણ તદવસ પહેલા જમીનમાાં આપવુાં 

કપાસ પરીપકવતા આગામી તદવસોમાાં માવઠાની શક્યતા હોઈ, િપાસની વીણી વહેલી તિે પણૂય િરવી 

મગફળી પષરપક્વતા આગામી તદવસોમાાં માવઠાની શક્યતા હોવાિી મગફળીને ઉપાિી અને તેનુાં થે્રતશાંગ અિવા 

પાિરા ઢાાંિી શિાય તેવી વ્યવથિા િરવી. 

લીબં ુ

 

 

લીબંનુું 

પતંષગયંુ,:  

 

નસયરીમાાં રોપાઓ ઉપરની તિા જ બગીચામાાંિી ઇાં યળોનો હાિિી 

વીણીને નાશ િરવો.  

ઉપદ્વવની શરૂઆતમાાં લીમિાની લીબોળીની મીજનો ભૂિો ૫૦૦ 

ગ્રામ (પ % અિય ) ૧૦ તલટર પાળીમાાં ભેળવીને છાં ટિાવ િરવો. 

તિવનાલફોસ, રપ ઈસી ૨૦ તમ.તલ. ૧૦ તલટર પાલીમાાં તમશ્ર િરી છાં ટિાવ િરવો. 

પાનકોરીયંુ • લીાંબુમાાં નવી ફૂટ નીિળતી હોય ત્યાર ેછટણી િરવી નહી ાં.  

• વારાંવાર નાઈટર ોજનયુક્ત ખાતરો આપવા નહી ાં. 

• ઉપદ્રવની શરૂઆતમાાં લીમિાનુાં તેલ ૫૦ તમ.તલ. અિવા લીમિા અધાતરત તૈયાર િીટનાશિ 

૨૦ તમ.તલ. (૧ ઇસી) િી ૪૦ તમ.તલ. (૦.૧૫ ઇસી) અિવા લીમિાનો ખોળ ૧ તિ.ગ્રા. ૧૦ તલટર 

પાણીમાાં ભેળવી છાં ટિાવ િરવો. 



• િાયમીિોએટ ૩૦ ઈસી ૧૦ તમ.તલ. અિવા એસીફેટ ૭૫ એસપી ૧૦ ગ્રામ અિવા 

તિવનાલિોસ રપ ઈસી ૨૦ તમ.તલ. અિવા ફેનવાલરટે ૨૦ ઈસી પ તમ.તલ. અિવા 

સાયપરમેતથ્રન ર૫ ઈસી ૪ તમ.તલ. અિવા િેલ્ટમતેથ્રન ૨.૮ ઈશી પ તમ.તલ. ૧૦ તલટર પાણીમાાં 

ભેળવીને છાં ટિાવ િરવો. જરૂર જણ્યાય તો ૧૫ તદવસ બાદ બીજો છાં ટિાવ િરવો. 

એરંડા/ 

ષિવેલા 

સુકારો 

 

ટર ાયિોિમાય પાઉિર ૨.૫ તિલોગ્રામ પ્રતત હેિટર દીવેલીના ખોળ સાિ ે

જમીનમાાં આપવો. 

ઘોડીયા ઇયળ 
 

 

• ઘોિીયા ઇયળોના 

તનયાંત્રણ માટે કવીનાલફોસ 

(૦.૦પ%) ર૦ મી.લી. ૧૦ લીટર 

પાણીમાાં ઓગાળી ૧પ તદવસના અાંતર ેબે છાં ટિાવ િરવા. 

ચુસીયા 

પ્રકારની 

જીવતો 

• ચુસીયા પ્રિારની જીવાતના તનયાંત્રણ માટેની માતહતી િપાસના પાિની માતહતી માાં આપેલ 

છે.  

પાનકોરીયંુ 
આ જીવાતના તનયાંત્રણ માટે નુિશાન વાળા પાન 

તવણાવી તેનો નાશ િરવો ત્યાર બાદ જાંતુનાશિ 

દવા જવેી િે મોનોક્રોટોફોસ ૧૦ તમ. તલ. દવા 

અિવા ડાયકલોરવોશ પ તમ.તલ. દવા ૧૦ તલટર 

પાણીમાાં તમશ્રણ િરી છાં ટિાવ િરવો. ઉપદ્રવ 

જયાર ેખૂબ વ્યાપિ પ્રમાણમાાં દેખાય ત્યાર ેસાયપરમથે્ીી્રન ૧૦ તલટર પાણીમાાં પ તમ.તલ. 

દવા ભેળવી પ્રવાહી તમશ્રણ નો છાં ટિાવ િરવાિી આ જીવાતના ઉપદ્રવને િાબમુાાં લઈ 

શિાય છે. 

શાકભાજી 
ધરં 

ઉછેર/રોપણી  

વાવેતર 

• મરચી,ટમેટી, રી ાંગણ, અન ે િોબીઝ્ના ધરુાં  તૈયાર િરવા (ગ્રીન શેિ નેટમાાં અને નેટની 

ઊાં ચાઈ ૬.૫ ફૂટ રાખવી) ગાદી ક્યારા બનાવી તેમાાં બીજનુાં વાવેતર િરવુાં. ધરુાં  તૈયાર હોય 

તો ફેર રોપણી િરવી. 

• જમીન જન્ય ફૂગનો ઉપદ્રવ ના િાય તે માટે બીજને  મેન્િોઝેબ અિવા િાયરમ અિવા 

વીટાવેક્ષ પિૈી િોઈ એિ દવાનો  ૨-૨.૫ ગ્રામ પ્રતત તિલ્લો બીજ મુજબ પટ આપવો. તેમજ 

વાવેતર બાદ ૧૦-૧૫ તદવસે  મેન્િોઝેબ ૭૫ % વે.પા.નુાં  ૨.૫ ગ્રામ  પ્રતત લીટર પાણીમાાં 

તમશ્ર િરી ધરુના ક્યારામાાં િર ેતન્ચાંગ િરવુાં જિેી સિુારો ના આવે. 

પાનકોરીયંુ પાનિોરીયાના તનયાંત્રણ માટે િીિીવીપી ૧૦ 

મી.લી. ૧૦ તલટર પાણીમાાં તમશ્ર િરીને છાાંટવી. 



ધરૂ મૃત્યુ/ 

ધરૂનો 

કોહવારો 

 

 

• રોગ દેખાય ત્યાર ેએઝોતક્સથટર ોબીન ર૩ એસસી ૧૦ તમ.તલ. ૧૦ 

તલટર પાણી અિવા ફેનામીિોન ૧૦% + મેન્િોઝેબ ૫૦% વેપા ૩૦ ગ્રામ 

૧૦ તલટર પાણીનો છાં ટિાવ િરવો અિવા મટેાલેક્ષીલ એમઝેિ ૬૮ વપેા 

૨૦૦ તલટર પાણીમાાં ૩૨ ગ્રામ મુજબ ઓગાળી એિ ગુાંઠા તવથતારમાાં 

ઝારાિી રિેવુાં અિવા બોિો તમશ્રણનુાં દ્રાવણ ઝારાની મદદિી પ્રતત 

ચોરસ મીટર ે૨ લીટર મુજબ આપવુાં. 

કોકડવા  

રોગનો ફેલાવો સફેદમાખીિી િતો હોઈ તેના તનયાંત્રણ માટે મરચીના 

પાિમાાં ફેનપ્રોપેથ્રીન ૩૦ ઇસી ૩.૪ તમ.તલ. અિવા પાયરીપ્રોક્ષીફેન ૧૦ 

ઇસી ૧૬.૬૭ તમ.તલ. પ્રતત ૧૦ તલટર પાણી તેમજ ટામટેીના પાિમાાં 

સાયાન્ટર ાતનતલપ્રોલ ૧૦.૨૬ ઓિી ૧૮ તમ.તલ. અિવા િાયતમિોએટ ૩૦ 

ઇસી ૧૦ તમ.તલ. અિવા થપાયરોમેસીફેન ૨૨.૯ એસસી ૧૨.૫ તમ.તલ. 

અિવા િાયામિેોક્ઝામ રપ િબલ્યુજી ૪ ગ્રામ અિવા ઇમીિાક્લોપ્રીિ ૧૭.૮ એસએલ ૩ 

તમ.તલ. પ્રતત ૧૦ તલટર પાણીમાાં ભેળવી છાં ટિાવ િરવો. 

 

પશુપાલન જીવાત 

ષનયંત્રણ 

• પશુઓમાાં બાહ્ય પરોપજીવીના તનયાંત્રણ માટે તેના શરીર પર મેલેતિયોન અિવા 

સાયપરમેતથ્રન @ ૩ તમ.લી. પ્રતત તલટર પાણીમાાં તમશ્ર િરી છાં ટિાવ િરવો. 

• પશુઓના શેિના તફનાઈલ ૫.૦ તમલી પ્રતત લીટર પાણીમાાં તમશ્ર િરી છાં ટિાવ િરવો. 

પોિણ • પશુઓની પૌતિિ આવશ્યિતાને પૂરિ બનાવવા માટે 50 ગ્રામ ખતનજ તમશ્રણ 

પ્રતતતદન અન્ય ખોરાિ સાિે તમશ્ર િરી  આપવુાં, 

કરષમયા વધુ વરસાદને લીધે િરતમયાનુાં પ્રમાણ વધે છે, 

આિી દરિે પશુઓને િૃતમનાશિ દવાનો િોઝ 

પશુ પ્રાિતમિ િેન્દ્રનુાં માગયદશયન લઇ સત્વર ે

આપી દેવો 

 

 

 

 

 

તવષય તનષણાાંત 
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Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 39 (2020) 

Date: 13-10-2020 
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department) 

 

Significant weather of past week, Amreli 

 

No. 
Date 

 07/10/2020 08/10/2020  09/10/2020  10/10/2020  11/10/2020  12/10/2020  13/10/2020 
Parameter 

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

2 Max.Temp.(°C) 36 36 37 36.8 37.2 37.5 37 

3 Min.Temp.(°C) 24 23.6 24.5 25.5 24.8 25 24.6 

4 RH-I (%) 88 85 80 82 84 87 71 

5 RH-II (%) 40 28 25 34 33 26 22 

6 Wind Speed (kmph) 4.96 5.27 6.47 6.39 6.23 5.18 4.59 

7 Wind Direction(deg.) 315 315 337.5 360 315 315 315 

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

 
  

Weather Forecast from 14/10/2020 to 18/10/2020  

No. 
Date 

14/10/2020 15/10/2020 16/10/2020 17/10/2020 18/10/2020 
Parameter 

1 Rainfall (mm) 0 0 6 18 42 

2 Max.Temp.(°C) 38 38 36 35 35 

3 Min.Temp.(°C) 25 25 25 23 24 

4 RH-I (%) 47 42 72 85 87 

5 RH-II (%) 22 24 43 53 74 

6 Wind Speed (kmph) 10.8 10.6 14 19 14.5 

7 Wind Direction(deg.) 0 60 69 27 77 

8 Total CC (octa) out of 8 7 8 8 8 8 

Note: Above forecast is the average situation of whole district 

 

Agro-Advisory 
Weather 

Warning 

 

 

Amreli district: The relatively more humid, cool, and cloudy weather forecasted in next 

five days.  

14th and 15th October: Very less probability of rainfall over the whole district. 

16th to 18th October: Light to moderate rainfall to be likely over scattered places of the 

distict. 

 

Direction and speed of the wind gust are most likely between N to E and 10.0 to 19 km/h, 

respectively. 



 

Crops Practices Advisory 

Ajwain 
Land 

preparation 

• Prepare the land for sowing of Ajwain by 2 to 3 cultivation 

• Apply DAP @ 44 kg and Urea @ 26 kg per hectare according to soil testing 

report. 

Mustard Sowing Sowing time: 1st fortnight of October when temperature relatively 

decreasing. 

Varieties: Varuna, Gujarat Mustard-1, 2, 3 

Spacing and 

seed rate 

Spacing: 45 X 10 to 15 cm, Depth of sowing: 2 to 4 cm, 

Seed rate 3.5 to 5 kg 

Mixed 

cropping 

Mustard (3.5 kg seed rate) can be sowing as a mixed crop with lucerne (5 

kg seed rate). 

 

Extended Range Forecast of rain: Scattered light rainfall likely to be over South-East 

coastal area of The Saurastra and Kutch region from 19th to 22nd October. 

 
General 

Advisory 
• Harvesting and threshing of Kharif crops to be done due to unseasonal rainfall 

forecasted in 2 days. 

• Remaining practices of standing crops i.e. spraying of pesticides, supplementary 

fertilizers doses and weeding to be done.  

• Use pesticides and chemical fertilizers as per the requirement. Please follow the 

guideline of the economic threshold level for the spray of insecticides. 

• Use bio-fertilizers and bio pesticides by soil and environmental health keep in mind 

• Planning of Rabi season crops to be made, Sowing of garlic, onion and mustard as 

soon as possible. 

SMS 

Advisory:  

Take the precaution of harvested crop in the field due to rainfall forecasted after 2 days in 

district. 



Rabi 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. 

Chickpea Sowing 
Sowing the irrigated varieties from first fortnight of November, and non-

irrigated varieties in last week of October month  

Wheat Sowing 
Early sowing: (before 10th November): GJW-463 

Timely Sowing: (15th to 25th November): Lok-1, GW-366, 496 

Late sowing: (26th November to 10th September): GW-173,11 and Lok-11 

Corriender Sowing 
Recommended variety: Gujarat Corriender-2 

Sowing time: 1st fortnight of November 

Cumin Sowing 
Recommended variety: Gujarat cumin-4 

Sowing time: 1st fortnight of November 

Onion Sowing 
Seedling: Sepetmber to October 

Transplanting: November-December 

Varieties: Gujarat White Onion-1, Pili Patti, Talaja Red, Agrifound light red, 

Gujarat Junagadh Red onion-11 

Seedling 
Prepare raised bed (4 to 5 m* 1 to 1.2 m). 

400 to 500 square meter area of seedling Required for 1 hectare of 

transplanting. 

Apply FYM @ 200 to 300 kg and Castor cake @ 40to 50 kg per 4 to 5 R 

land 

Or Apply Nitrogen @ 5 kg, Phosphorus @ 2.5 kg and Potassium @ 2.5 per 

500 square meters for nutrient management by chemical fertilizer. 

Seed rate: 8 to 10 kg/ha, Treat the seed with thiram or captain @ 2 g/kg seed 

 

Purple Blotch 

 

For the control of purple blotch blight 

and fusarium wilt disease in Kharif 

onion make 3 alternate sprays of 

Mancozeb 25 gm and Carbendazim 10 

gm in 10 litres of water at 10 days 



Basal Rot 

 

interval. 

Garlic Sowing 
Sowing time: October 1st to 21 

Varieties: Gujarat Garlic-3,4, Gujarat Junagadh Garlic-5, Yamuna Safed-2, 3 

Land 

Preparation 

Apply FYM @ 10 to 15 t/ha 

Or Apply DAP @ 110 kg, Urea @ 11 kg and MOP @ 85 kg per hectare 

according to soil testing report and soil requirement  

For the advanced control of termite, apply neem cake @ 250 kg/ha 

Apply castor cake of mustard cake or Neem cake @ 1 t/ha for the control of 

root knot nematode 

Sucking pests As per Castor sucking pests 

Cotton Maturity Picking of cotton to be done as soon as possible due to unseasonal rainfall 

forecasted in upcoming days 

Groundnut Harvesting Harvesting and threshing to be done within a week due to unseasonal rainfall 

forecast in upcoming days. 

Citrus Lemon 

Butterfly 

Hand picking and destroy the larvae from the 

orchard. 

Spray neem seed kernal extract 500 g (5%) in 10 

liter water at intial stage of pest 

If there is more infestation, Spray quinalphos 25 EC 

@ 20 ml/ 10 liter of water 

Leaf miner • Apply monocrotophos 0.05% @ 15 ml of Dimethoate 0.03% @ 15 ml in 

10 lit of water @ 15 days of interval. If there is more infestation of 

whitefly, spray acetamiprid 20 SP @ 3 g in 10 lit. of water 

Castor Wilt • Applying Trichoderma spp. @ 2.5 kg per hectare with castor cake in the 

soil. 

Semilooper • Spray Quinalphos 

0.05% @ 20 ml/10 lit. 

water at 15 days of 

interval 

Sucking 

pests: 

Apply spray of Neem 

seed kernel extract 

@500 g (5% extract) 

or Beauveria bassiana 

@60 g in 10 liters of 

water.  



• Flonicamid 50 WG @3 kg or Diafenthiuron 50 WP @10 g or 

Imidacloprid 17.5 SL @3 ml or Dinotefuran 20 SG @10 g or Profenofos 

50 EC @10 ml or Fipronil 5 SC @20 ml or Acephate 50% + 

Imidacloprid 1.8% SP @10 ml Or Acephate 25% + Fenvalerate 3% EC 

@10 ml in 10 liters of water and spray 

Leaf miner  • Remove infested leaves and 

destroy it. After destroying the leaf, 

apply a spray of monocrotophos @ 10 

ml or Dichlorovos @ 5ml in 10 lit. of 

water. If there is more infestation then 

add Cypermethrin @ 5 ml. 

Vegetable 

Crops 

Transplanting • Carry out transplanting for tomato, chili, brinjal and early cauliflower 

those who have seedlings ready for T.P. 

•  To prevent soil borne disease drenching of nursery bed should be done 

with Mencozeb 75 % WP @ 2.5 gm/ litre of water after 15 DAS.  

 

Leaf miner • Spray DDVP 76 EC 10 ml or 

Quinalphos 20 ml in 10 litres of water 

for control of leaf miner. 

 

Damping off • When the disease appears, spray azoxystrobin 23 

SC @10 ml or fenamidone 10% + Mancozeb 20% WP 30 

gm in 10 liters of water or drenching of metalaxyl MZ 68 

WP @ 32 g in 200 liters of water per 100 square meter or 

spply bordeux mixure @ 2 litre per square meter. 

Livestock Pest & 

disease 

 

• To control of ectoparasites in cattle apply malathion or cypermethrin @ 

3.0 ml/l of water on the body of cattles. 

• Spray phenyle @ 5.0 ml/l in floor of cattle shed. Close the window and 

doors with curtain. 

Feed • Provide 50 gm mineral mixture per animal for supplemet the nutrient 

requirement. 

Worms Infestation of worms is increase in 

excessive rainfall situation, apply 

deworming vaccine to each animals 

through guidance of primary animal 

health centre. 
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