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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. ૯૨/૨૦૨૧ 
તા. ૧૬-૧૧-૨૦૨૧ 

 
પાછલા એઠવાડીયાનું એમર લીનું હવામાન 

 # હવામાન પવરબળા  10/11/2021 11/11/2021 12/11/2021 13/11/2021 14/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 0 0 
૨ મહત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 33.3 32.9 31.8 31.8 32.4 31.6 31 
૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 17.7 17.7 19.3 17.8 19.0 16.0 19.0 
૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 67 58 39 45 34 41 50.9 
૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 21 18 20 22 30 31 41.6 
૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 11.73 11.42 5.6 6.5 7.9 6.8 6.5 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
દક્ષિણ અક્ષ્નિ-

168 
દક્ષિણ અક્ષ્નિ-

169 
ઇશાન-50 ઇશાન-45 ઉત્તર ઇશાન-32 ઇશાન-45 ઇશાન-45 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 1 2 2 0 0 0 0 
અમરેલી જીલ્લાની તા. 17/11/2021 થી 21/11/2021 ની હવામાન ઓગાહી: 

# હવામાન પવરબળા  17/11/2021 18/11/2021 19/11/2021 20/11/2021 21/11/2021 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 5 16 31 0 0 
૨ મહત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 32 31 30 29 30 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 20 21 20 20 22 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 38 78 88 86 66 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 27 35 71 58 50 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 17.8 17.7 13.9 9.2 10.7 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) પૂવવ ઇશાન-58 પૂવવ ઇશાન -68 પૂવવ ઇશાન -58 પૂવવ ઇશાન -68 ઉત્તર ઇશાન -30 
૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 7 8 7 5 6 

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

 
કૃષિ ર્સલાહ 

હવામાન 
ર્સારાંશ  

અમરેલી જીલ્લામાં ઓગામી ૫ વદવસ દરષમયાન હવામાન આંશિક ભેજવાળ ં  અને ઓંશશક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. ઓ વદવસાે 
દરષમયાન તા. ૧૭ થી ૧૯ નવેમ્બર સધુી જીલ્લામાં છુટા છવાયા હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શકયતા છે. લઘુત્તમ તાપમાન ૨૦-૨૨ °સ ેઅને 
મહત્તમ તાપમાન ૨૯-૩૨ °સ ેરહેવાની શક્યતા છે.  
 

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


 

પાક મુજબ કૃષિ ર્સલાહ 

પાક પાક એવસ્થા 
કામગીરી / જાત / 
રા ગ/ જીવાત 

કૃષિ ર્સલાહ 

કપાર્સ 

વાનસ્પવતક વૃદ્ધિ 
થી ચાબખા 
એવસ્થા 

 • બી.ટી. કપાસમા ં ય રીયા અને અેમાેનનયમ સલ્ફેટ અને મ્ય રેટ આેફ પાેટાિ દરેક ૩૦ 

કી.ગ્રા./હે. પ રતી ખાતર તરીકે આપવ ં. 

• બી.ટી. કપાસમા ંવાવેતર બાદ ૬૦, ૭૫ અને ૯૦ નદવસ ે૧ ટકા મલ્ટી માઈક્ાેન્ય ટર ીયંટના 

દ્રાવણનાે (૧૦ લીટર પાણીમાં ૧૦૦ ગ્રામ) છંટકાવ કરવાે. 

• કપાસના પાકમાં વધ  ઉત્પાદન મેળવવા માટે ૭૫ થી ૧૦૦ નદવસ ેકપાસના છાેડની ટાેચ 

કાપવાની ભલામણ છે. 

પાન પીળા/લાલ પડી 
જવા 

• પાિેક તતવાેની ઉણપના લીધે કપાસના પાન પીળા અને 

લાલ થઈ જતા હાેય તાે, તાતકાલીક પાિેક તતવાેની પૂષત્િ  કરવા 

બજરમાં મળતા ૧૯-૧૯-૧૯ (ના. ફાે. પાે.) અેક પંપમાં ૧૦૦ ગ્રામ 

અને માઈક્ાેમીકસ (ગ્રેડ-૪) રપ ગ્રામ નાખી બ ેથી ત્રણ વાર છંટકાવ 

કરવાે જેઈઅે. જેથી પાન પીળા/લાલ થતા અટકાવી શકાય. 

એજમા  

 

જમીનની તૌયારી • જમીનની ૨ થી ૩ ઓડી ખેડ કરી સમાર મારી ખતેર તૌયાર કરવું. 

• પાયાના ખાતર તરીકે ૪૪ વક.ગ્રા. ડી.અે.પી. અને ૨૬ વક. ગ્રા. યુવરયા જમીન ચકાસણી 

અહેવાલ પ્રમાણે જરૂવરયાત મુજબ ઓપવું. 

નીદંણ વનયતં્રણ • અસરકારક નીદંણ વનયતં્રણ માટે પેન્દ્ડીમીથાલીન ૧.૦૦ વક.ગ્રા./હે. (૩.૩૩૩ ષલ.) દવાનાે 

ઉપયાેગ વાવણી બાદ તરત જ પાક ઉ્યા પહેલાં ર-૩ વદવસમાં છંટકાવ કરવાે. 

રાઈ/ 
રાયડા  

ખ ત આયા જન 
એન  જાત 
પર્સંદગી 

વાવતેર • ઓેક્ાેબરના પ્રથમ પખવાવડયામાં ગરમીનંુ પ્રમાણ ઘટે ત્યારે વાવતેર કરી કરી શકાય. 

• જતાે: વરુણા, ગુજરાત રાઈ-૧, ૨, ૩ 

વાવણી અંતર અને 
શબયારણનાે દર 

• બે ચાસ વચ્ચે ૪૫ સમેી બે છાેડ વચ્ચે સરેરાશ ૧૦ થી ૧૫ સમેી અંતર રાખી બીજ ૨ થી 

૪ સમેીની ઊંડાઈઅે પડ ેતે રીત ેદંતાળ ની મદદથી વાવણી કરવી, જેના માટે પ્રષત હેકટર ે

૩.૫ થી ૫ વકગ્રા શબયારણની જરૂવરયાત રહે છે. 

ષમશ્ર પાક • રાઈ (૩.૫ વકગ્રા) +રજકાનંુ શબયારણ (૫ વકગ્રા) ષમશ્ર કરી ચાસમાં વાવી શકાય અથવા 

રાઈને પ્રથમ વપયત  ઓપતી વખતે રજકાનંુ ૫ વકગ્રા શબયારણ પંુખી (છાંટી)ને વાવી 

શકાય. 

ખાતર • પૂષત્િ  ખાતર માટે રપ વકલાે નાઈટ્ાેજન પાક જ્યારે ફૂલદાંડી અિાઅે હાયે ત્યારે અેટલે કે 

અંદાજે વાવણી પછી ૩૫ થી ૪૦ વદવસ ેઓપવાે. ઓ સમયે જમીનમાં પુરતાે ભેજ હાવેા ે

જરૂરી છે. ઓ માટે ૫૪ વકલાે યવુરયા અથવા ૧૨૫ વકલા ેઅેમાેવનયમ સલ્ફેટનાે ઉપયાેગ 

કરવાે. 

પવનની  ગવત, એંદાજીત ૦૯ થી ૧૮ કીમી/કલાકના ઝાટકા ર્સાથ , વદશા મા ટા ભાગ  ઉત્તર ઇશાન થી પૂવવ ઇશાન  રહ શ . 
 
આગા તરં એનુમાન: તા. ૨૧ થી ૨૭ નવેમ્બર દરષમયાન સાૌરાષ્્ટ્ અને કચ્છ વવસ્તારમા ંહાલ પુરતી માવઠા રૂપી વરસાદની કાેઈ શક્યતા 
નથી. મહત્તમ અને લઘુતમ તાપમાન સામાન્દ્ય રહેશ.ે 

ર્સામાન્ય કૃષિ 
ર્સલાહ 

o ઓગામી વદવસાેમાં કમાૌસમી વરસાદ પડવાની શક્યતા હાવેાથી કાપણી કરેલ ચાેમાસ ુપાકાેનુ સલામત જ્યાઅે િળાંતર કરવું. 

o શશયાળુ પાકાેનંુ વાવેતર/ખેત ઓયાેજન કરવું. 

o ભલામણ મુજબ ખાતરનંુ યાે્ય પ્રમાણ જળવાે. 

o યાે્ય સમયેજ ખાતર ઓપવાનાે ઓગ્રહ રાખાે. 

o કાપણી કરેલ પાકાેને સીધા માકેટ યાડવમાં વેચવાને બદલે તેનંુ મુલ્ય વધવન કરી વેચવામાં ઓવ ેતા ેવધ ુઓવક મેળવી શકાય છે. 

SMS o શશયાળુ પાકાેમાં જમીનજન્દ્ય રાેગાેના વનયત્રણ માટે  માટે ટ્ાયકાેડમાવ પાઉડર અેરંડીના ખાેળ સાથે ષમશ્ર કરી જમીનમાં ઓપવું. 



• જમીનમાં ગંધકની ઉણપ હાેય તાે હેકટર દીઠ ૨૫૦ વકલા ે ગ્રામ પ્રમાશ ે ક્ષચરાેડી 

(જીપ્સમ)ના રૂપમાં વાવણી સમયે ઓપવાે અથવા ૪૦ વકલાે ગંધક તતવ ઓપવું અને 

રાસાયણણક ખાતરાેમાં શ  સિંગલ સપુર ફાેરફેટ પસદં કરવું. લાેહ અને જસતની 

ઉણપવાળી જમીનમાં હેક્ર દીઠ ૧૫ વકલાે ફેરસ સલ્ફેટ અને ૮ વકલાે ક્ષ   િં ક સલ્ફેટ 

જમીનમાં વાવણી સમય ેઓપવાે. 

ઓંતરખેડ અને 
વ  નિં દાણ વનયતં્રણ 

• રાઈ ની શબનવપયત ખતેી પદ્ધષતમા ં અેકાદ ઓંતરખેડ તેમજ વ  નિં દામણનીજરૂર પડ ે છે. 

જયારે વપયત પાકમાં પાક ર૦ સ.ેમી. ઊંચાઈનાે થાય ત્યાર પછી જરૂવરયાત પ્રમાણે 

ઓંતરખેડ કરી હાથથી નીદંામણ કરવું. 

ચણા ખ ત આયા જન 
એન  જાત 
પર્સંદગી 

વાવતેર • ચણાના વાવતેર માટે જત અને શબયારણની પસદંગી કરવી. 

• નવેમ્બરનાં પ્રથમ પખવાડીયા દરમ્યાન વપયત ચણાની જતાેનંુ વાવેતર કરવું. શબનવપયત 

ચણાની જતાેનંુ વાવેતર ઓેકટાેબરના છેલ્લા અઠવાડીયાથી કરી શકાય, જેના માટે 

શબયારણની વ્યવિા કરવી. 

• વદવસનંુ સરેરાશ તાપમાન ૨૫ થી ૩૦ °સ ેથાય ત્યારે ચણાનંુ વાવેતર કરવું. 

ખાતર • ચણાના મૂળમાં રાઈ ાેશબયમ જીવાણુની પ્રવૃક્ષત્ત ૨૧ વદવસાેમાં શરૂ થાય છે, તેથી છાેડ 

પાેતે જ હવાનાે નાઈટ્ાેજન વાપરવાની શસ્થિ મેળવી લ ેછે. ચણાને ઓ કારણથી પૂષત્િ  

ખાતરની જરૂર નથી. ઘણા ખેડૂતા ે વપયત ચણામા ં પૂષત્િ  ખાતર તરીકે યુવરયા ઓપે છે 

જેથી ખાેટાે ખચવ થાય છે. ઉપરાંત તેનાથી નુક્સાન થાય છે. ઓમ વધારાનંુ નાઈટ્ાેજન 

ખાતર ઓપવાથી છાેડની વધુ પડતી વાનસ્પષતક વૃક્ષદ્ધ થાય છે. ઓવા છાેડમાં ફૂલાે પણ 

માેડાં બેસ ેછે તેથી ચણામાં પૂષત્િ  ખાતર ક્યારેય ન ઓપવું. 

ઘઉં ખ ત આયા જન 
એન  જાત 
પર્સંદગી 

વાવતેર • મહત્તમ તાપમાન ૩૨ થી ૩૪ °સ.ે અને લઘુત્તમ તાપમાન ૧૮ થી ૨૦ °સ.ે જેટલુ ં નીચું 

જય ત્યારે કરવું જેઈઅે. 

• વહેલી વાવણી (૧૦ નવેમ્બર પહેલા): જી.જે.ડબલ્યુ ૪૬૩ 

• સમયસર વાવણી (૧૫ થી ૨૫ નવેમ્બર: લાેક-૧, જી.ડબલ્યુ-૩૬૬, ૪૫૧, ૪૯૬ 

• માેડી વાવણી: (૨૬ નવેમ્બર થી ૧૦ ડીસમે્બર): જી.ડબલ્યુ-૧૭૩, ૧૧, લાેક-૧૧ 

ખાતર • મધ્યમ પાેટાશ ધરાવતી જમીનમાં મગફળી (ખરીફ) – ઘઉં (રવવ) પાક પદ્ધષતમાં ઘઉંના 

પાકને પ્રષત હેકટર ે૩૦ કી. ગ્રા. પાટેાશ (૧૫ વકગ્રા પાયાના ખાતર તરીકે અને ૧૫ વકગ્રા 

૩૦ વદવસ ે) ઓપવાથી વધ ુઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. 

• પાયના ખાતર તરીકે ૧૩૦ કી.ગ્રા ડીઅેપી, ૧૫ વક.ગ્રા. યુરીયા અને ૧૦૦ વક.ગ્રા. મ્યુરેટ 

ઓેફ પાેટાશ ઓપવું, 

• જમીનમાં લાેહ અને જસતનંુ પ્રમાણ ખામીયુિ અથવા મધ્યમ હાેય તાે ૧૫ વકગ્રા ફેરસ 

સલ્ફેટ અને ૮ કી.ગ્રા  ીકં સલ્ફેટ પાયાના ખાતર તરીકે વાવણી વખતે દર વિે જમીનમાં 

ઓપવું. 

વ  નિં દામણ વનયતં્રણ • ઘઉંના પાકમા ંહાથથી વ  નિં દણ વનયતં્રણ વહતાવહ છે. ઓમ છતા ંમજૂરાેની અછત હાેય 

તાે, 

• વાવ્યા પછી એન  ઉગાવા પહ લા (પ્રી-ઈમરજન્ર્સ): પેન્દ્ડીષમથાઈલ દવા ૧૦ લીટર 

પાણીમાં ૫૫ ષમ.લી. પ્રમાણ ે ઓેગાળી વાવતેરના વપયત બાદ ૪૮ કલાકની અંદર 

છંટકાવ કરવાે. 

• વાવ્યા પછી એન  ઉગાવા બાદ (પા સ્ટ ઈમરજન્ર્સ): ઉભા પાકમાં પહાેળા પાનવાળા 

વ  નિં દામણનંુ પ્રમાણ વધારે હાેય તા ેવાવેતર બાદ ૩૦ થી ૩૫ વદવસ ે મેટા સલ્યુરાેન ૮ 

ગ્રામ પ્રષત ૧૦૦ લીટર પાણી અેટલે કે 0.૮ ગ્રામ પ્રષત ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓેગાળી 

અથવા ૧૨ ગ્રામ ૨, ૪-ડી (અેસ્ટર ફાેમવ) વ  નિં દામણનાશક દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં 

ઓેગાળી છંટકાવ કરવાે. 



ધાણા  વાવતેર • ભલામણ કરેલ જત : ગુજરાત ધાણા -૨ 

• નવેમ્બરના પ્રથમ પખવાવડયામા ંજમીનીની ફળરુપતાને અનુકુળ ૩૦ થી ૪૫ સમેી હારમાં 

ઓેરીને વાવેતર કરવુ ં

ખાતર • ૮ થી ૧૦ ટન છાણીયું ખાતર જમીન તૌયારી વખતે. 

• વાવણી વખતે ૧૦ વકગ્રા નાઈટ્ાેજન અને ૧૦ વકગ્રા ફાેસ્ફરસ પાયાના ખાતર તરીકે 

વ  નિં દામણ અને 
ઓંતરખેડ 

• નીદંામણના ઉપરવને ધ્યાનમાં રાખીને ૨-૩ ઓંતરખેડ અને બ ે હાથ નીદંામણ 

જરૂવરયાત રહે છે. જ્યાં મજૂરની અછત અને નીદંામણ વધારે હાેય ત્યારે વાવણી બાદ 

તુરત જ નીદંણનાશક દવાઓે જેવી કે પેન્દ્ડીમીથેલીન ૧.૦ વક.ગ્રા. સવક્ય તતવ અથવા 

ફ્લ્લ્યુકલાેરાલીન ૦.૯ વક.ગ્રા. સવક્ય તતવ પ્રષત હેક્ર પ્રમાણે વાવણી પહેલાં છંટકાવ 

કરી વપયત ઓપવું અથવા વાવણી બાદ વપયત ઓપી, બ ેવદવસ બાદ છંટકાવ કરવાે. 

જીરં  વાવતેર • ભલામણ કરેલ જત: ગુજરાત-૪ 

• વાવેતર સમય: નવેમ્બરનંુ પ્રથમ પખવાવડયું 

ખાતર • હેકટરે ૮ થી ૧૦ ટન છાણીયું ખાતર જમીન તૌયાર કરતી વખતે જમીનમાં ભેળવી દેવુ ં

અને વાવણી વખતે પાયાના ખાતર તરીકે ૧૫ કી.ગ્રા. નાઈટ્ાેજન અને ૧૫ કી. ગ્રા. 

ફાેસ્ફરસ પ્રષત હેકટરે ઓપવુ. 

વપયત • જીરૂના પાકમાં પ્રથમ વપયત વાવણી બાદ તૂરત જ ઓપવું.  

• જીરૂનાે ઉગાવાે ૧૧ થી ૧ર વદવસ ેથતાે હાવેાથી સારા ઉગાવા માટે બીજુ વપયત જમીનની 

પ્રત પ્રમાણ ે૮ થી ૧૦ વદવસ ેસમયસર ઓપવું. 

વ  નિં દામણ અને 
ઓંતરખેડ 

• જીરૂના પાકમાં જીરાળાે નીદંામણ માેટાભાગે જવેા મળે છે. જીરાળાના વનયતં્રણ માટે 

વાવણી બાદ રપ થી ૩૦ વદવસ ે અને પ૦ થી ૬૦ વદવસ ે હાથથી નીદંામણ કરી 

નીદંણમુિ રાખી શકાશ.ે 

• જીરૂને ઘણીવાર પંૂખીને વાવેતર કરવામાં ઓવે છે તથેી તેમા ં રાસાયણણક પદ્ધષતથી 

નીદંણ વનયતં્રણ કરવું ઓવશ્યક બને છે. ઓ પદ્ધષતમાં પેન્દ્ડીષમથલેીન ૧.૦ વક.ગ્રા. 

સવક્ય તત્ત્વ હેકટર ેપ૦૦ થી ૬૦૦ ષલટર પાણીમા ંઓેગાળી વાવણી પછી પ્રથમ વપયત 

બાદ જમીનમાં પુરતા ેભેજ હાેય ત્યારે પાકના ઉગાવા પહેલા અેકસરખી રીત ેજમીન પર 

છંટકાવ કરવાે. 

ડંુગળી 
(શશયાળુ) 

જમીનની તૌયારી વાવતેર • ધરં ઉછ ર: સપ્ટેમ્બર-ઓેક્ાેબર 

• ફ ર રા પણી: નવેમ્બર-ડીસમે્બર 

• જાતા : ગુજરાત સફેડ ડંુગળી-૧, પીળીપત્તી, તળજ લાલ, અેગ્રીફાઉન્દ્ડ લાઈટ રેડ, 

ગુજરાત જૂનાગઢ લાલ ડંુગળી-૧૧ 

ધરંુ ઉછેર 
• ધરૂવાડીયા માટે પસદં કરેલ જમીનમાં થાેડી ઊંડી ખેડ કરી ૪ થી પ મીટર લંબાઈ અને 

૯૦ થી ૧૨૦ સ.ેમી. પહાેળાઈના ગાદી કયારા બનાવવા. 

• અેક હેકટરના રાપેાણ માટે ૪ થી પ ગંુઠાનંુ ધરૂવાડીયું બનાવવું. જેમાં ૨૦૦ થી ૩૦૦ 

વક.ગ્રા. છાણણય ુખાતર તથા ૪૦ થી ૫૦ વક.ગ્રા. અેરંડીનાે ખાેળ જમીનમાં ભેળવી જમીન 

તૌયાર કરવી.  

• રાસાયણણક ખાતરમા ં નાઈટ્ાેજન ૫ વક.ગ્રા., ફાેસ્ફરસ ૨.૫ વક.ગ્રા. અને પાેટાશ ૨.૫ 

વક.ગ્રા. પ્રમાણ ેકયારાની અંદર બધ ુખાતર પંખી પંજેઠીથી જમીન સાથે ભેળવવું.  

• વધુમાં ધરૂવાડીયા માટે બીજનંુ પ્રમાણ ૮ થી ૧૦ વક.ગ્રા./હે. રાખવું તેમજ બીજને 

ઉપયાેગમાં લેતાં પહેલા થાયરમ ૨ ગ્રામ/વક.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે પટ ઓપવાે.  

લર્સણ ખ ત આયા જન 
એન  જાત 
પર્સંદગી 

વાવતેર • ઓેક્ાેબરના પહેલા અઠવાવડયા થી છેલ્લા અઠવાવડયા સધુી વાવી શકાય. 

• સધુારેલ જતાે: ગુજરાત લસણ-૩, ૪, ગુજરાત જૂનાગઢ લસણ-૫, તથા યમુના સફેદ-

૨, ૩ 



જમીનની તૌયારી • દેશી ખાતર ૧૦ થી ૧૫ ટન પ્રષત હેકટર. 

• અથવા રસાયણણક ખાતર ૧૧૦ વકલાેગ્રામ ડીઅેપી, ૧૧ વકગ્રા યવુરયા અને ૮૫ વકગ્રા 

મ્યુરેટ ઓેફ પાેટાશ પ્રષત હેક્ર પ્રમાણે જમીન ચકાસણી કરાવ્યા બાદ જરૂવરયાત 

મુજબ ઓપવું (ભલામણ કરેલ માત્રા  ૫૦-૨૫-૨૫ ના-ફાે-પાે/હે.) 

• ઉધઈના વનયતં્રણ માટે લીબંાેળીનાે ખાેળ ૨૫૦ વકગ્રા પ્રષત હેકટર ઓપવા ે

• ગંઠવા કૃષમના અસરકારક વનયતં્રણ માટે અેરંડીનાે ખાેળ અથવા રાયડાનાે ખાેળ અથવા 

લીબંાેળીનાે ખાેળ ૧ ટન પ્રષત હેક્ર પ્રમાણે વાવણીના બે ત્રણ વદવસ પહેલા જમીનમાં 

ઓપવું. 

વપયત • ૮ થી ૧૦ વદવસના અંતરે વપયત ઓપવા. 

ખાતર • રપ વક.ગ્રા. નાઈટ્ાેજન પૂષત્િ  ખાતર તરીકે વાવણીના ંઅેક મવહના પછી ઓપવાે. 

ઓંતરખેડ અને 
વ  નિં દાણ વનયતં્રણ 

• ફેરરાપેણી બાદ ૨૦ અને ૪૦ વદવસ ેઅેમ બે વખત હાથથી નીદંામણ કરવું. 

તરબૂચ વાવ તર વાવતેર • શિયાળાની ઋત ન ં ફળ મેળવવા માટે કે જયારે સારા બજારભાવ મળે તે માટે વરસાદ 

પૂરાે થાય કે તરત સપ્ટેમ્બર થી આેક્ાેબર ના અંત સ ધીમાં તરબ ચન ં વાવેતર કરવ  ં

જેથી તેને ૫૫ નદવસ સ ધી ગરમી મળે અને વાનસ્પતતક નવકાસ થેઈ જાય પછી ઠંડી પડ ે

તાે પણ અેના ફળ ના નવકાસ માટે કઈ વાંધા ેઆવતાે નથી. 

ડંુગળી 
(ચા માર્સુ) 

વૃદ્ધિ એન  કંદના  
વવકાર્સ 

 • -- 

મગફળી 
(ચા માર્સુ) 

ફૂલ થી ર્સુયા એન  
ડા ડવા 
બંધાવવાની   
એવસ્થા/ પાક 
એવસ્થા 

 • મગફળી પનરપકવ થાય અેટલે પાણી ઉતરી ગયા બાદ ત રંત જ જમીનમાં પૂરતાે ભેજ 

હાેય ત્યાર ેઊભડી પ્રકારની મગફળીના છાેડ ખેંચીને ઉપાડી લવેા, જ્યારે અધધ-વેલડી 

અને વેલડી મગફળીને પહેલા બળદથી કરબ (રાપં) અથવા તા ેટર ેકટરથી રાપં મારી છાેડ 

ભેગા કરી લઈ, નાના નાના પાથરા (ઢગલા) ખેતરમાં કરી ૬ થી ૭ નદવસ સ ધી 

સયૂધપ્રકાિમાં સકૂવવા દેવા. 

એ રંડા વાનસ્પવતક વૃદ્ધિ ઘાેવડયા ઈયળ • નદવેલાના પાકમા ંઘાેડીયા ઈયળની સખં્યા છાેડ દીઠ ૪ થી વધ  હાેય ત્યારે તેના નનયતં્રણ 

માટે કલાેરપાયરીફાેસ ૨૦ ઈસી ૨૦ મીતલ અથવા ક્કવનાલફાેસ ૨૫ ઈસી ૨૦ મીતલ ૧૦ 

તલટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવાે. 

લીબં ુ ફળ/ફૂલ 
એવસ્થા 

સામાન્દ્ય • ઉનાળામાં વધ  ફાલ લવેા માટે ચામેાસ  ં પૂરં થયા બાદ વાડીને ખેડી નાખવી અને ૨૦ 

નદવસ સ ધી જમીનને તપવા દેવી, સ કી અને રાેગીસ્ટ ડાળીઆ ે કાપી દૂર કરવી અને 

બાેડાો તમશ્રણ ના ેછંટકાવ કરવાે, ૨૦ નદવસ બાદ ભલામણ મ જબ ખાતર આપી હળવ  ં

નપયત આપવ ં જેથીફૂલાે આવાની િરૂઆત થિ.ે ઘણી વખત આવી માવજત આપ્યા 

બાદ વાનસ્પતતક વૃદ્ધિ થવાથી ફૂલા ેઆવતા નથી આવા સજંાેગા ેમાં ૧૦ ppm 2.4.D. 

અથવા ૫૦ ppm NAA નાે ૧% ય નરયા દ્રાવણ સાથ ેછંટકાવ કરવાે. 

• લીબં ના પાકમાં ચાેમાસાની ઋત માં ફળાે ઉતારવાની પ્રનક્યા ચાલ  હાેય છે. વધ  વરસાદન ે

કારણે પાણી ભરાઈ રહેવાથી લીબં ના ફળાે જલ્દી પીળા પડી પાકી જાય છે અને સાથ ે

સાથે વધ  ભેજ હાવેાથી લીબં માં બળીયા ટપકાં (સાઈટરસ કેન્કર) નામનાે રાેગ જલ્દી 

ફેલાય છે. આ રાેગના નનયતં્રણ માટે સ્ટર ેપ્ટાેસાયકલીન અને બાનવસ્ટીનના તમશ્રણનાે 

છંટકાવ ૧પ નદવસના અંતરે બ ેવાર કરવાે જરૂરી છે. 

શાકભાજી ના 
પાકા  

 ધરંુ ઉછેર/રાપેણી 
વાવતેર  

• મરચી,ટમેટી, રીગંણ, અને કાેબી ્ના ધરંુ તૌયાર કરવા (ગ્રીન શડે નેટમાં અને નેટની 

ઊંચાઈ ૬.૫ ફૂટ રાખવી) ગાદી ક્યારા બનાવી તેમા ંબીજનંુ વાવેતર કરવું. ધરંુ તૌયાર 

હાેય તાે ફેર રાપેણી કરવી. 

• જમીન જન્દ્ય ફૂગનાે ઉપરવ ના થાય તે માટે બીજને  મેન્દ્કાે ેબ અથવા થાયરમ અથવા 

વીટાવેિ પૌકી કાેઈ અેક દવાનાે  ૨-૨.૫ ગ્રામ પ્રષત વકલ્લાે બીજ મુજબ પટ ઓપવાે. 



તેમજ વાવેતર બાદ ૧૦-૧૫ વદવસ ે મેન્દ્કાે ેબ ૭૫ % વે.પા.નંુ  ૨.૫ ગ્રામ  પ્રષત લીટર 

પાણીમાં ષમશ્ર કરી ધરુના ક્યારામા ંડ્ને  ્ચિં ગ કરવું જેથી સકુારાે ના ઓવ.ે 

પાનકાેરીયુ ં •  પાનકાેરીયાના વનયતં્રણ 

માટે ડીડીવીપી ૧૦ મી.લી. ૧૦ 

ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીને 

છાંટવી. 

ધરૂ મ્ૃત્યુ/ ધરૂનાે 
કાેહવારા ે

• રાેગ દેખાય ત્યારે અે ાેક્સક્સસ્્ટાેબીન ર૩ અેસસી 

૧૦ ષમ.ષલ. ૧૦ ષલટર પાણી અથવા ફેનામીડાેન ૧૦% + 

મેન્દ્કાે ેબ ૫૦% વેપા ૩૦ ગ્રામ ૧૦ ષલટર પાણીનાે છંટકાવ 

કરવાે અથવા મેટાલેિીલ અેમ ેડ ૬૮ વેપા ૨૦૦ ષલટર 

પાણીમાં ૩૨ ગ્રામ મુજબ ઓેગાળી અેક ગંુઠા વવસ્તારમા ં

 ારાથી રેડવુ ંઅથવા બાેડા ે ષમશ્રણનંુ રાવણ  ારાની મદદથી 

પ્રષત ચાેરસ મીટરે ૨ લીટર મુજબ ઓપવું. 

કાેકડવા • રાેગનાે ફેલાવા ે સફેદમાખીથી થતાે હાેઈ તેના 

વનયતં્રણ માટે મરચીના પાકમા ં ફેનપ્રાપેેથ્રીન ૩૦ ઇસી ૩.૪ 

ષમ.ષલ. અથવા પાયરીપ્રાેિીફેન ૧૦ ઇસી ૧૬.૬૭ ષમ.ષલ. પ્રષત 

૧૦ ષલટર પાણી તેમજ ટામેટીના પાકમાં સાયા્ટ્ાવનષલપ્રાેલ 

૧૦.૨૬ ઓેડી ૧૮ ષમ.ષલ. અથવા ડાયષમથાેઅેટ ૩૦ ઇસી ૧૦ 

ષમ.ષલ. અથવા સ્પાયરાેમેસીફેન ૨૨.૯ અેસસી ૧૨.૫ ષમ.ષલ. અથવા 

થાયામેથાેક્ ામ રપ ડબલુ્યજી ૪ ગ્રામ અથવા ઇમીડાકલાપે્રીડ ૧૭.૮ અેસઅેલ ૩ 

ષમ.ષલ. પ્રષત ૧૦ ષલટર પાણીમાં ભળેવી છંટકાવ કરવાે. 

સફેદ માખી • રીગંણી અને ટામેટીમા ંસફેદ માખીના વનયતં્રણ માટે  લીબંાેળીનંુ તેલ ૫૦ ષમષલ અથવા 

લીબંાેળીના મીજંનંુ ૫ ટકા અકવનંુ રાવણ ૫૦૦ મીલી અને  ડાયફે્થાયુરાેન  ૫૦ ટકા 

વે.પા. ૧૬ ગ્રામ  અથવા  ટ્ાય ાેફાસે ૪૦ ઈસી ૨૫ ષમ.લી.  દવાને ૧૦ લીટર પાણીમા ં

ષમશ્ર  કરીને  છંટકાવ કરવાે. 

ડુંખ અન ે
ફળ કાેરી ખાનાર 

ઈયળ 

• ફળ અને ડાેકાની ઈયળાેનાે ઉપરવ હાેય તા ે નુકશાન પામેલ ફળ અને ડાેકા તાેડીને 

જમીનમાં દાંટી  દેવા અને કલાેરાનટ્ાનીલીપ્રાેલ ૧૮.૫ અેસ.સી (રીનાિીપાયર) દવા ૩ 

ષમલી અથવા ડીડીવીપી ૭૬ ઈસી ૫ ષમલી ૧૦ લીટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છંટકાવ 

કરવાે.  

પાન કથીરી • રીગંણમાં જે પાનકથીરીનાે ઉપરવ હાેય તાે ઈથીઓેન ૫૦ ટકા ઇસી ૧૫ ષમલી અથવા 

પ્રાપેરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૫  ષમલી પ્રષત ૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવાે. 

પશપુાલન 

 

  • ખરવા-માવેાસાની રસી અપાવવી. 

• કૃષમનાશક દવા પીવડાવવી. 

• પશઓુેને સમતાેલ ઓહાર ઓપવા માટે રજકાે, સયૂવમખુી અને ઓેટની વાવણી કરવી. 

• પશનેુ ઠંડીથી બચાવવા ગાેળ ખવડાવવાે. 

 
  



 

 

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 ક્સકલક કરાે. 

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

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧, ફાેન નં. ૦૨૭૯૨ ૨૨૭૧૨૨ 

 એમર લી જીલ્લા  

 

 
બાબરા 

 
બગર્સરા 

 
 

ખાંભા 

 
લાઠી 

 
કંુકાવાવ  
વડીયા  

 
એમર લી  

લીલીયા 

 
 

ધારી 

 
 
 

ર્સાવરકંુડલા 

 
 

રાજુલા 

      જાફરાબાદ 

https://chat.whatsapp.com/Lbmu4oHij8FE8WVd4cq7yQ
https://chat.whatsapp.com/Fwl0rJcH4xAAmNQcEoUx42
https://chat.whatsapp.com/Chp9EkLlLHWIdxz3kARDWg
https://chat.whatsapp.com/IxgZHSQE1ByF1gQCjxThLw
https://chat.whatsapp.com/K2q9Pe2dCr05xh5aFk0QCi
https://chat.whatsapp.com/D0uHNcKLkd8JpU62N9YEPO
https://chat.whatsapp.com/L8DHrI9gCUX2BOQy3yLf79
https://chat.whatsapp.com/G6TfjDszFGT1t1ZWUFx7k6
https://chat.whatsapp.com/EeJCPKzYl4zLmDrAOyMIFf
https://chat.whatsapp.com/J0Ogogzrxc2Ag1j0d8JiIZ
https://chat.whatsapp.com/C7w8EmBX6R91xuE5pjhcHM
https://chat.whatsapp.com/DJRbchBVIWbFEYckiVNm1b
https://chat.whatsapp.com/G6TfjDszFGT1t1ZWUFx7k6
https://chat.whatsapp.com/Chp9EkLlLHWIdxz3kARDWg
https://chat.whatsapp.com/J9dXYqq6zfn0dxqC9sahv2
https://chat.whatsapp.com/KJl0L2ZrOcW3COFuzOHGoe
https://chat.whatsapp.com/IxgZHSQE1ByF1gQCjxThLw
https://chat.whatsapp.com/K2q9Pe2dCr05xh5aFk0QCi
https://chat.whatsapp.com/L8DHrI9gCUX2BOQy3yLf79
https://chat.whatsapp.com/EeJCPKzYl4zLmDrAOyMIFf
https://chat.whatsapp.com/J0Ogogzrxc2Ag1j0d8JiIZ
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Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 92 (2021) 

Date:16-11-2021 

 

Significant weather of past week, Amreli 

# Parameter 10/11/2021 11/11/2021 12/11/2021 13/11/2021 14/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 

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

2 Max.Temp.(°C) 33.3 32.9 31.8 31.8 32.4 31.6 31 

3 Min.Temp.(°C) 17.7 17.7 19.3 17.8 19.0 16.0 19.0 

4 RH-I (%) 67 58 39 45 34 41 50.9 

5 RH-II (%) 21 18 20 22 30 31 41.6 

6 Wind Speed (kmph) 11.73 11.42 5.6 6.5 7.9 6.8 6.5 

7 Wind Direction(deg.) SSE-168 SSE-169 NE-50 NE-45 NNE-32 NE-45 NE-45 

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

Weather Forecast from 17/11/2021 to 21/11/2021 

# Parameter 17/11/2021 18/11/2021 19/11/2021 20/11/2021 21/11/2021 

1 Rainfall (mm) 5 16 31 0 0 
2 Max.Temp.(°C) 32 31 30 29 30 
3 Min.Temp.(°C) 20 21 20 20 22 
4 RH-I (%) 38 78 88 86 66 
5 RH-II (%) 27 35 71 58 50 
6 Wind Speed (kmph) 17.8 17.7 13.9 9.2 10.7 
7 Wind Direction(deg.) ENE-58 ENE-68 ENE-58 ENE-68 NNE-30 

8 Total CC (octa) out of 8 7 8 7 5 6 

Note: Above forecast is the average situation of whole district 
 

Agro-Advisory 

Weather 

Summery 

 

 

 

▪ The weather in Amreli District is likely to be relatively partly humid, and partly 

cloudy. The isolated light to moderate rainfall likely from 17th to 19th November over 

the district. The minimum temperature is likely to be 20-22 °C. The maximum 

temperature is expected to be 29-32 ° C. 

 

▪ Wind speed likely from NNE to ENE with gusts of 09 to 18 km/h.  

 

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


 

 

Crops Crop Stage Practices Advisory 

Cotton Vegetative to 

first square 

 • Apply Urea, Amonium sulphate and MOP @ 30 kg/ha 

as a supplimentary dose in cotton as per the soil testing 

report 

• Foliar spraying of multi-micronutrient formulation 

Grade IV (Fe-Mn-Zn-CuB, 4.0-1.0-6.0-0.5-0.5 %) @ 

1% at 60, 75 and 90 DAS in Bt. cotton crop is advised. 

Yellowing 

Leaves of 

cotton 

• If there is observed cotton leaves yellow and red, then 

spray 19-19-19 (N.P.K) @ 100g and Micromix 

(Grade-4) @ 25g per pump in 2 to 3 replications. 

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. 

Weed 

management 
• For effective weed control apply spray of 

pendimethalin @ 1 kg a.i. (3.333 lit.) per hectare as a 

pre emergence. 

Mustard Land 

Preparation 

and sowing 

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, 

▪ Extended Range Forecast: No probability of rainfall from 21th to 27rd November over 

the sauratra region. Minimum and maximum temperature likely remains normal on 

period of extended range forecast.  

General 

Advisory 
• There is a possibility of unseasonal rains in the upcoming days, so transfer the 

harvested Kharif crop to safe places. 

• Choose the proper fertilizer. 

• Apply quantity of fertilizer as recommended. 

• Apply fertilizer on proper time. 

• More net benefit can be earned if the harvested crops are sold by adding value instead 

of selling them directly in the market yard. 

SMS 

Advisory:  
• Apply Trichoderma Spp. With the Castor cake in soil for the control of soil borne 

disease in Rabi crops. 



• 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). 

Fertilizer • Apply Nitrogen @ 25 kg/ha as a supplementary dose 

at the time of flowering stage i.e. approximately 35 to 

40 days after sowing. The soil needs to have enough 

moisture at this time. For this apply urea @ 54 kg or 

ammonium sulphate @ 125 kg/ha. 

• Apply gypsum @ 250 kg/ha or Sulphur @ 40 kg/ha if 

there is a deficiency of sulphur in soil and choose SSP 

Fertilizer for the fulfilment of phosphorus, Apply zinc 

sulphate and Ferrous sulphate  

• If there is a deficiency of sulphur in the soil, Apply at 

the time of sowing in the form of gypsum at the rate of 

250 kg / ha or 40 kg of sulphur and for chemical 

fertilizers choose single super phosphate for the 

fulfilment of phosphorus. 

Interculturing 

and Weed 

management 

• One hand weeding and one interculturing is required 

in non irrigated mustard, and several weeding and 

interculturing are required as per the need after the the 

plant hight is reached 20 cm. 

Chickpea Land 

Preparation 

and Variety 

selection 

Sowing • Sowing the irrigated varieties from first fortnight of 

November, and non-irrigated varieties in last week of 

October month.  

fertilizer • The activity of Rhizobium bacteria in chickpea roots 

starts in 21 days, so the plant itself acquires to use 

nitrogen from the air. Chickpeas do not need adequate 

fertilizer for this reason. Many farmers apply urea as a 

supplement to irrigated chickpeas at a wrong cost. It 

also causes damage. Thus giving excessive nitrogen 

fertilizer leads to excessive vegetative growth of the 

plant. Such plants also have late flowering so never 

apply supplement fertilizer dose to chickpeas. 

Wheat Land 

Preparation 

and Variety 

selection 

Sowing • Sowing the timely variety of wheat when maximum 

temperature down at 32 to 34 °C and minimum 

temperature lies between 18 to 20 °C. 

• 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. 

Fertilizer • Farmers can gain more economic benefit by 

application of Potassium @ 30 kg (15 kg as a basal 

dose and 15 kg as supplement dose at 30 days after 

sowing) for soil having medium range of potash and 

previous crop is groundnut in kharif. 

• Apply DAP @ 130 kg, Urea @ 15 kg and MOP @ 100 

kg per hectare as a basal dose. 

• Apply zink sulphate @ 8 kg and Ferus sulphate @ 15 

kg every year if there are deficiency of zinc and iron. 

Weed 

management 
• Hand weed control is advisable in wheat crop. 

However, if there is a shortage of labor, 

• Pre-Emergence: Appy Pendimethalin @ 55 ml in 10 

liters of water. Spray after 48 hours after irrigation of 

sowing. 

•  Post emergence: Apply  metsulfuron-methyl @ 0.8 

g/10 lit. water 30 to 35 days after sowing for the 

control of broad leaves weeds.  

Corriender  Sowing • Recommended variety: Gujarat Corriender-2. 

• Sowing time: 1st fortnight of November. 

Fertilizer • Apply FYM @ 8 to 10 t/ha during land preparation, 

and Nitrogen @ 10 kg and Phosphorous @ 10 kg per 

hectare during sowing. 

Weeding and 

Interculturing 
• Two hand weeding and 2 to 3 interculturing operations 

are recommended, Or Apply pendimethaline 1.0 kg a.i 

or fluchloralin 0.9 kg a.i/ha as a pre-emergence if there 

is shortage of labour. 

Cumin  Sowing • Recommended variety: Gujarat cumin-4. 

• Sowing time: 1st fortnight of November. 

Fertilizer • Apply FYM @ 8 to 10 t/ha during land preparation, 

and Nitrogen @ 15 kg and Phosphorous @ 15 kg per 

hectare during sowing. 

Irrigation • Apply light irrigation after sowing. 

• Apply second irrigation 8 to 10 days after sowing 



since, germination of the crop at 11 to 12 days. 

Weeding and 

Interculturing 
• Keep crop weed free by doing weedng at 25 to 30 and 

50 to 60 days after sowing. 

• If there is sowing of the crop is done by broadcasting 

method then apply Pendimethalin @ 1.0 kg a.i. in 500 

to 600 liters of water as a pre-emergence for the weed 

control. 

Onion Land 

Preparation 

and Variety 

selection 

Sowing • Seedling: September 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 @ 40 to 

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. 

Garlic Land 

Preparation 

and Variety 

selection 

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. 

Fertilizer • Apply 25 kg Nitrogen fertilizer at one month after 

sowing as supplementary dose. 

Interculturing 

and Weed 

management 

• Two hand weeding 20 and 40 days after transplanting 

are recommended.  

Water 

Melone 

Sowing  • For take good market return sowing of water melone 

should be done in September and October month 

Onion 

(Kharif) 

Growth and 

Bulb 

Development 

 • Remove excess water from the field due to heavy 

rainfall. 

Groundnut Pegging and  • After removing the excess water pull out the crop if it is 



Pod 

development  

on harvesting maturity 

• Cover up or transport to shade the harvested crop due to 

forecasted light to moderate rainfall in district 

Castor Vegetative 

Growth 

Castor 

Semilooper 
• Apply Chlorpyriphos 20 EC or Quinalphos 25 EC @ 20 

ml/10 litre water if there observed ≥4 Larvae of casor 

semilooper per plant. 

Citrus Flowering 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. 

Vegetable 

Crops 

Seedling, 

Vegetative and 

Fruiting 

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 

supply bordeux mixture @ 2 litre per square meter. 

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.  

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. 

Livestock

 

  • Apply FMD vaccine to the animals. 

• Give Deworming tablet. 

• Sowing of Lucerne, Sunflower, and Oat for the 

balanced diet of animals. 

• Feed jaggary to the animals for the preventing from 

the cold. 
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