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કૃષિ વવજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવસીટી 
અમરેલી-૩૬૫૬૦૧ 

ફાેન નં. ૦૨૭૯૨ ૨૨૭૧૨૨  
(જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સીટી એન  ભારત માૌર્સમ વવભાગ દ્વારા રં્સપન્ન ) 
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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. ૦૬૬/૨૦૨૨ 
તા. ૧૮-૦૮-૨૦૨૨ 

 
એમર લી જીલ્લાની તા. 19/08/2022 થી 23/08/2022 ની હવામાન આગાહી: 

# હવામાન પવરબળા  19/08/2022 20/08/2022 21/08/2022 22/08/2022 23/08/2022 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 13 12 12 3 2 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°ર્સ .) 29 29 31 28 29 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 25 25 26 26 26 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 88 89 86 84 86 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 80 80 80 80 80 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 25.5 20 19.4 19.9 20.6 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
248 248 248 248 249 

પશ્ચિમ નૌરુત્ય પશ્ચિમ નૌરુત્ય પશ્ચિમ નૌરુત્ય પશ્ચિમ નૌરુત્ય પશ્ચિમ નૌરુત્ય 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 5 5 5 7 8 

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 ભેજવાળુ અને માેટાભાગે વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. ઓગામી ૫ વદવસ 
દરષમયાન જીલ્લા માં છુટા છવાયા વવસ્તારાેમા ંહળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે, દદવસ-૪ થી વરસાદની માત્રા માાં ઘટાડા ેથવાની 
શક્યતા છે. ઓગામી ૫ વદવસ દરષમયાન મહત્તમ તાપમાન  ૨૮-૨૯  °સ ેઅને લઘુત્તમ તાપમાન ૨૫-૨૬ °સ ેજેટલુ ંરહેવાની શક્યતા છે.  
 
પવનની ગવત ર્સામાન્ય કરતા વધ,ુ એંદાજીત ૨૦-૨૫ વકમી/કલાક ર્સુધી ની રહ વાની શક્યતા છ . વદશા મા ટાભાગ  પશ્ચિમ નૌરુત્ય રહ વાની 
શકયતા છ .  
 
આગા તરંુ એનુમાન: તા. ૨૩ થી ૨૮ ઓેગસ્ટ દરષમયાન સાૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છ વવસ્તારમાં હવામાન ઓંશ્ચશક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. 
છુટા છવાયા હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે, મહત્તમ તાપમાન અને લઘુતમ તાપમાન સામાન્દ્ય રહેવાની શક્યતા છે. 

ર્સામાન્ય કૃષિ 
ર્સલાહ 

→ આગામી ૫ વદવર્સ હળવાથી મધ્યમ વરર્સાદની શક્યતા હા ઈ જંતનુાશક દવા એન  પાણીમાં દ્રાવ્ય ખાતરના  છંટકાવ કરવા  

નષહ. 

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


→ વરસાદની ઓેછી માત્રા ને કારણે કાઈે પાક વનષ્ફળ ગયાે હાેય તાે તે જમીનમાં ગુવાર, મગ, અડદ, તવુેર, વદવેલા, પૂવાા- તલ, અધા 

શ્ચશયાળુ ડંુગળી, અધીશયેાળુ બાજરી, બીજ માટે શણ તથા ઘાસચારાના પાક જુવાર, ચાેળી, સયૂામખુીનંુ વાવેતર કરી શકાય. 

→ જમીનજન્ય રા ગ, મગફળીમાં ર્સફ દફૂગના  ર્સુકારા , કપાર્સના  ર્સુકારા , મૂળખાઈ રા ગના વનયંત્રણ માટ  ટર ાઈકા ડમાાં ફૂગના  

પાઉડર હ કટર  ૨.૫ કીલા  વાપરવા . 

→ આ છા વરર્સાદન  કારણ  જમીનમાં ભ જ જાળવણી માટ  ખ તીના વવવવધ કચરા એથવા પ્લાસ્ટીકનું 

આચ્છાદન/આવરણ/મલ્ચીગં કરવંુ, મલ્ચીગં કરવાથી જમીનમાં ભ જ ર્સરંક્ષણ ઉપરાંત વ  નિં દણ વનયંત્રણ પણ કરી શકાય છ . 

 
→ રાેગનાે ઉપરવ વધારે હાેય તાે  કાબને્દ્ડાાઝીમ ૦.૦પ % ૧૦ ગ્રામ પ્રષત ૧૦ ષલટર પાણી ષમશ્રણ કરી મૂળ વવસ્તારમાં  રેડવું 

(ડર ને  ્ચિં ગ કરવું). 

→ કપાસમાં ગુલાબી ઈયળની માેજણી માટે પ્રષત અેકર ેબે ફેરાેમેન ટર ેપ (લ્યુર સાથે) લગાડવા, રાેજ ફૂદાની સખં્યા તપાસવી અને 

સતત ૩ વદવસ સધુી સરેરાશ ૮ નર ફૂદા પકડાય તા ેલીબંાેળીના મીજં ૫% અથવા લીબંાેળીનંુ તેલ પ૦ ષમલી પ્રષત ૧૦ લીટર 

છંટકાવ કરવાે. 

SMS → જીવાતની શરૂઓતની અવિામા ંબજરમાં મળતી લીમડા ઓધાવરત દવાઓે અને બંુ્વેવરયા બેસીયાના પાવડરનાે છંટકાવ કરવાે. 

 

પાક મુજબ કૃષિ ર્સલાહ 

પાક પાક એવસ્થા 
કામગીરી / જાત / 
રા ગ/ જીવાત 

કૃષિ ર્સલાહ 

ડંુગળી 
(ચા માર્સુ) 

ધરંુ થી ફ ર 
રા પણી 

ફ ર રા પણી • જુલાઈ ઓેગસ્ટમા ંફેર રાપેણી કરવી 

રર્સાયણણક ખાતર • પાયાનું ખાતર: ૭ર વક.ગ્રા. યુવરયા, ૩૧ર વક.ગ્રા. સીગંલ સ૫ુર ફાેસ્ ફેટ અને ૮૩ વક.ગ્રા.મ્ યરુેટ 

ઓેફ પાેટાશ જમીન ચકાર્સણી અહેવાલ અનુસાર ઓપવું. 

વ  નિં દણ વનયંત્રણ • ફેરરા૫ેણીના સાત વદવસ ૫હેલા ફલુકલાેરાલીન દવા ૬૦ મી.લી./૧૫ લીટર પાણી ભળેવી 

છંટકાવ કરવાે. (રાસાયણણક) 

• અથવા ફેરરાે૫ણી બાદ પ્રથમ વપયત ૫છી બીજ વદવસ ેપેન્દ્ડીમીથાલીન દવા ૭૫ મી.લી. / 

૧૫ લીટર પાણીમાં ભળેવી છંટકાવ કરવાે. (રાસાયણણક) 

• સને્દ્રીય ખતેી કરતા ખેડૂતાેઅે જરૂરીયાત મુજબ અેક થી બે હાથ વ  નિં દામણ કરવા. 

વ  પિં જર પાક • ડુંગળીના ફરતે મકાઈ નુ ંવાવેતર કરવાથી થ્રીપ્ સ ઓવતી અટકે છે અને  રાસાયણણક દવાનાે 

ખચા બચ ેછે. 

ડંુગળી (એધધ 
શ્ચશયાળુ) 

ધરંુ માટ  
જમીનની તૌયારી 

ગાદી ક્યારા 
બનાવવા 

• ચાેમાસામાં ડુંગળીના પાકમાં ધરંુ ઉછેર માટે ગાદી ક્યારા બનાવવાની ભલામણ છે. 

• અેક હેકટર માટે ૪ થી ૫ ગુઠંામા ંવાવેતર કરવું. 

• કયારા ૪ થી ૫ મીટર લબંાઈના અને ૧ થી ૧.૫ મીટર ૫હાેળાઈના જયારે ૧૫ સમેી ઉંચાઈના 

(ગાદી કયારા) તૌયાર કરવા. 

• ઓ કયારામાં ર૫ વકગ્રા અેમાેવનયમ સલ્ ફેટ, ૧૭ વકગ્રા સીગંલ સ૫ુર ફાેસ્ ફેટ અને ૪ થી ૫ 

વક.ગ્રા.મ્ યુરેટ ઓેફ પાેટાશ ઉમેરવાે. 

જાતા  • અેન-૫૩, અેગ્રીફાઉન્દ્ ડ ડાકા રેડ, બસવતં-૭૮૦, ભીમા સ૫ુર  



વાવ તર ર્સમય • જુલાઈ, ઓેગસ્ટ મવહનામાં વાવેતર કરી શકાય 

ધરૂના  કા હવારા  • મેટાલેક્ષિલ ૪% + મેન્દ્કાેઝેબ ૬૪% ૯ ગ્રામ દવા અથવા કા૫ેર ઓેકઝીકલાેરાઈડ ૩૬ ગ્રામ દવા 

૧૫ લીટર પાણીમાં ભળેવી પ્રષત ચાે.મી માં ૩ લીટર રાવણ જય તે રીતે ઝારા વડ ેઓ૫વું. ૧૦ 

વદવસના અંતરે ર થી ૩ છંટકાવ કરવા. 

એ રંડા પૂવધ તૌયારી ત મજ 
વાવણી થી 
એંકુરણ 

વાવ તર • જુલાઈથી ઓ ગષ્ટ્ના મધ્ય ભાગ સધુીમા ં

વાવણી કરવી. ઓ ગષ્ટ્ માસમાં વાવણી 

કરવાથી પાકને ઘાેડીયા ઈયળ તથા ડાડેવા 

કાેરી ખાનાર ઈયળાેના ઉપરવથી થાેડા 

ઘણા અંશ ેબચાવી શકાય છે. 

વાવણીનું એંતર એન  
બીજ દર 

• ૯૦*૧૨૦ થી ૬૦*૭૫ 

• વાવણી બાદ ૨૦ વદવસમાં ગામા પૂરી દેવા, અેક ખામણ ે૧ જ છાડે રાખવા ે

• બીજના ેદર: ૪ થી ૫ વકગ્રા/હે. 

આંતરપાક • ઉભડી મગફળી અને અેરંડા અથવા તુવેરને ૩ :પ્રમાણમાં ઓંતર પાક તરીકે લેવાથી૧ ના  

અેકલા મગફળીના પાક કરતા વધુ વળતર મળે છે. 

ઘા ડીયા ઇયળ • ઘાેડીયા ઇયળાેના વનયતં્રણ 

માટે કવીનાલફાેસ (૦.૦પ%) ર૦ મી.લી. 

૧૦ લીટર પાણીમા ંઓેગાળી ૧પ વદવસના 

અંતરે બ ેછંટકાવ કરવા. 

ચુર્સીયા પ્રકારની 
જીવતા  

    
• તડતડીયા, થ્રીપ્સ અન ેસફેદ માખીના વનયતં્રણ માટે માેનાેક્ાેટાફેાેસ (૦.૦પ%) ૧પ મી.લી. 

અથવા ડાયમીથાેઅેટ (૦.૦૩%) ૧પ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમા ંઓેગાળી ૧પ વદવસના અંતર ે

જરૂરીયાત મુજબ છંટકાવ કરવાે.સફેદ માખીના વનયતં્રણ માટે અેશ્ચસટામપે્રાઈડ ર૦ અેસ. પી. 

૩ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવાે. 

પાનકા રીયંુ • પાનકાેરીયાના વનયતં્રણ માટે ડીડીવીપી ૧૦ મી.લી. 

૧૦ ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છાંટવી. 

કપાર્સ 
 

વાનસ્પવતક વૃદ્ધિ 
થી ચાબખા 
એવસ્થા 

આંતર પાક • ઓંતર પાક તરીકે મઠ અથવા અડદ નું વાવતેર કરવાથી મુળખાઈ રાેગ નું 

પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે. 

• મુળખાઈ રાેગ: છાેડ અેકાઅેક ચીમળાઈ જય છે. ખેતરમાં ગાેળાકાર 

સ્વરૂપે છાેડ સકુાય જય છે. છાેડ સહેલાઈથી ખેંચી શકાય છે. 

ખાતર • કપાસમાં પાળા ચડાવતી વખતે ૫૫ વક.ગ્રા. DAP અને ૧૨૫ વક.ગ્રા. મ્યુરેટ ઓેફ પાેટાસ પ્રષત 

હેક્ટર ઓપવુ.ં 

• અેમાેવનયમ સલ્ફેટ ૩૪૪ વક.ગ્રા. પ્રષત હેક્ટર વાવેતર બાદ ના ત્રીજ અઠવાવડય ેઓપવુ.ં 

વૃદ્ધિ વધધક • કપાસના ેપાક ૫૦ થી ૭૦ વદવસના ેથાય ત્યાર ેનેપ્થલેીક અેસીટીક અેસીડ (૩ ગ્રામ/૧૦ ષલટર) 

છંટકાવ કરવાથી કલારેાેફીલ, પાનની જડાઈ, ચાબખાની સખં્યા અન ેસીમ્પાેડીયાની લબંાઈ 

માં વધારાે થવાને લીધ ેઉત્પાદન વધારી શકાય છે. 

• બી.ટી. કપાસનું  વાવતેર કરતા ખેડૂતાેને વધારે  ઉત્પાદન, અને કપાસની સારી વૃણધ્ધ કરવા 

પ૦ વદવસ ેઅને ૭૦ વદવસ ે૩૦ પીપીઅમે (૦.૩ ગ્રામ/૧૦ લી. પાણીમા) વૃણધ્ધ વધાક નેપ્થેલીન 



અેશ્ચસટીક અેશ્ચસડનાે છંટકાવ કરવાથી પાનનાં હવરતરવ્યમાં, પાનની જડાઈમાં, ચાપંવામા,ં 

શ્ચસમ્પાેડીયાની લંબાઈ તેમજ જંીડવાની સખં્યામાં વધારાના કારણે ઉત્પાદનમાં વધારાે થાય છે. 

ગુલાબી ઈયળ 

• કપાસમાં ગલુાબી ઈયળની માેજણી માટે પ્રષત અેકરે બે ફેરાેમેન ટર ેપ (લ્યરુ સાથ)ે 

લગાડવા, રાેજ ફૂદાની સખં્યા તપાસવી અને સતત ૩ વદવસ સધુી સરરેાશ ૮ નર ફૂદા 

પકડાય તા ેલીબંાેળીના મીજં ૫% અથવા લીબંાેળીનુ ંતેલ પ૦ ષમલી પ્રષત ૧૦ લીટર 

છંટકાવ કરવાે. 

• ગુલાબી ઈયળના રં્સપૂણધ ર્સંકષલત વનયંત્રણની માષહતી માટ  એહી ક્લલક કરા  

મગફળી 
(ચા માર્સુ) 

ફૂલ થી ર્સુયા એન  
ડા ડવા 
બંધાવવાની   
એવસ્થા 

પાનના ટપકાના  
રા ગ 

• પાનના ટપકાના રાેગના ઓગાેતરા વનયતં્રણ માટે 

હેક્ઝાકાેનાઝાેલ અથવા ટેબુકાેનાઝાલે દવા ૧૬ 

મીલી પ્રષત પંપમાં નાખી વરાપે છંટકાવ કરવાે 

પાન પીળા પડી 
જવા 
 

• મગફળીના પાકમાં, ખેતરમાં પાણી ભરાવાને લીધે 

લાેહ તત્વની ઉણપ સજાય છે, જેન ેકારણે પાન પીળા 

દેખાય તાે ૧૦૦ ગ્રામ હીરાકશી તથા ૧૦ ગ્રામ લીબુંના 

ફૂલને ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓેગાળીને છાંટકાવ કરવાે. 

• હીરાકશી= ફેરસ સલ્ફેટ 

• જરૂર જણાય તા ેબીજે છંટકાવ ૮ થી ૧૦ વદવસના અંતર ેકરવા.ે 

• જે રેચક પ્રકાર ની જમીન હાેય તા ેપાણીના વનકાલ ની વ્યવિા કરી. વરાપ થયે ઓંતરખેડ 

કરવી તેમજ જમીનમાં  અેમાેવનયમ સલ્ફેટ ખાતર ઓપાે. 

ઉગર્સુક/ કા લાર રા ટ • છાેડનું જમીનમાંથી સૂ્ફરણ થઈ ગયા 

બાદ લગભગ દાેઢ માસ સધુી ઓ 

ફૂગના કારણે જમીનની સપાટીઅેથી 

છાેડ તૂટી જય છે. 

•  ટરાયકાેડરમા ંપાવડર ૨.૫ કી.ગ્રા પ્રષત 

હેકટરે ૫૦૦ વકલાગે્રામ દીવલેીને ખાેળ 

સાથે ઓપવું. 

• ઉપરવ વધારે જણાય તાે, કાબેન્દ્ડાાઝીમ ૦.૦પ % ૧૦ ગ્રામ પ્રષત ૧૦ ષલટર પાણી ષમશ્રણ કરી 

મૂળ વવસ્તારમા ં રડેવું (ડર ને  ્ચિં ગ કરવું). 

બાજરા  
(ચા માર્સુ) 

ફૂટ થી નીન્ઘલ 
એવસ્થા 

વ  નિં દામણ • બાજરીના પાકને ૪પ વદવસ સધુી નીદંણમુક્ત રાખવાે. બાજરીના પાકને નીદંણમુક્ત રાખવા 

તથા જમીનમાં ભેજ જળવી રાખવા માટે બે થી ત્રણ વખત ઓંતરખેડ કરવી જઈઅે. 

ખાતર • ચાેમાસુ ંબાજરી ઉગાડતા ખેડૂતાેને સારી વાનસ્પષતક વૃક્ષિ, વધુ ઉત્પાદન અને ચાખેી ઓવક 

મેળવવા માટે વાવણી બાદ ૩૦-૩૫ અને ૫૦-૫૫ વદવસ ેપાેટેશ્ચશયમ કલારેાઈડ ૧.૫ ટકા ના ં

દરે (૭.૫ કી.ગ્રા./હે. ૫૦૦ લીટર પાણીમાં ઓેગાળી ન)ે છંટકાવ કરવાે. 

વૃદ્ધિ • ચાેમાસુ ંબાજરી ઉગાડતા ખેડૂતાેને સારી વાનસ્પષતક વૃક્ષિ, વધુ ઉત્પાદન અને ચાખેી ઓવક 

મેળવવા માટે વાવણી બાદ ૩૦-૩૫ અને ૫૦-૫૫ વદવસ ેપાેટેશ્ચશયમ કલારેાઈડ ૧.૫ ટકા ના ં

દરે (૭.૫ કી.ગ્રા./હે. ૫૦૦ લીટર પાણીમાં ઓેગાળી ન)ે છંટકાવ કરવાે. 

પાનનાં 
ટપકા/બ્લાસ્ટ 

• રાેગની શરૂઓત થાવ ત્યારે, કાબેન્દ્ડાઝીમ ૫૦ વપેા ૧૦ ગ્રામ ૧૦ 

ષલટર પાણીમાં ઉમરેી, બે છંટકાવ ૧૫-૨૦ વદવસના ગાળે કરવા 

http://www.jau.in/attachments/downloads/BiocontrolLab/PinkBollworm.pdf


તલ (ચા માર્સુ) 
 
 
 
 
 

ફૂલ એવસ્થા/ 
બૌઢા એવસ્થા 

કા કડવા તલમા ં કાેકડવા માેટેભાગ ે

કથીરી અથવા પાન વાળનાર 

ઈયળને લીધે થાય છે, કથીરીના 

વનયતં્રણ માટે ફેનપાયરાેિીમેટ 

૫% ઇસી ૧૫ ષમલી, અન ે

કથીરી તેમજ પાનવાળનાર 

ઈયળ બંનેનાે પ્રશ્ન હાેય તાે થાયાેડીકાબા ૭૫% વપેા ૧૫ ગ્રામ પ્રષત પંપ છંટકાવ કરવાે. 

થડ એન  મૂળના  
ર્સુકારા  

• કાબેન્દ્ડાાઝીમ ૦.૦પ % ૧૦ ગ્રામ 

પ્રષત ૧૦ ષલટર પાણી ષમશ્રણ 

કરી મૂળ વવસ્તારમાં  રેડવુ ં

(ડર ને  ્ચિં ગ કરવું). 

પણધગુચ્છ/ ફાયલા ડી • ઓ રાેગ લીલાં તડતડીયાથંી ફેલાતાે હાેઈ, સાૌપ્રથમ 

તાે રાેગીષ્ઠ છાેડને ખેંચી ને તેનાે નાશ કરવાે અને ત્યારબાદ  લીલા ં

તડતડીયાંના વનયતં્રણ માટે ડાયમીથાઅેેટ ૩૦ ઇસી ૧૦ ષમ.ષલ. 

અથવા ફાસે્ફામીડાેન ૪૦ અેસઅેલ ૧૦ ષમ.ષલ. ૧૦ ષલટરમાં ભળેવી 

૧૦ વદવસના અંતર ેબ ેથી ત્રણ છંટકાવ કરવા. 

માથા બાધંનારી 
ઇયળ: 

• પ્રકાશ વ  પિંજર ગાેઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાંનીવસ્તી કાબમૂાં રહે છે. 

• બીવરેીયા બેસીયાના નામની ફૂગનાે પાઉડર ૪૦ ગ્રામ અથવા લીબંાેળીની મીજનાે ભૂકાે ૫૦૦ 

ગ્રામ (૫% અકા) ૧૦ ષલટર પાણીમાં ભળેવી જીવાતના ઉપરવની શરૂઓતમાં છંટકાવ કરવાે.  

• ડાયકલાેરવાેસ ૭૬ ઇસી ૭ ષમ.ષલ. અથવા વકવનાલફાેસ ૨પ ઇસી ૨૦ ષમ.ષલ. અથવા 

કલાેરપાયરીફાેસ ૨૦ ઇસી ૨૦ ષમ.ષલ. અથવા અેસીફેટ ૭૫ અેસપી ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર 

પાણીમાં મળેવી છંટકાવ કરવાે. 

તુવ ર વાવ તર થી 
ઉગાવા  

વ  નિં દામણ • જરૂર મુજબ ઓંતરખેડ અને વ  નિં દામણથી ખતેર ચાખે્ખુ રાખવું. જે ખતેમજુરાેની અછત હાેય 

તાે રાસાયણણક વનયતં્રણ માટે પેન્દ્ડીમીથીલીન (સ્ટાેમ્પ) હેકટરે ૧ વક.ગ્રા. સવક્ય તત્વ ૬૦૦ 

લીટર પાણીમાં ઓેગાળીને છાટવાથી વ  નિં દામણ વનયતં્રણ થાય છે. ઓ દવા વાવતેર બાદ 

તુરતજ ઉગાવાે થાય તે પહેલા છાંટવી. 

મગ/એડદ  વ  નિં દણ વનયંત્રણ • અેક માસ સધુી વ  નિં દામણ મુકત રાખવા.ે 

• ખેતમજુરાેની અછત હાયે તાે પેન્દ્ડીમીથીલીન વ  નિં દામણ નાશક દવા ૧.૦ વક.ગ્રા. સક્ીય તત્વ 

(૩.૩ લીટર / પ૦૦ થી ૬૦૦ લીટર પાણીમાં ભળેવીને) પ્રષત હેકટરે છાંટવી. 

•  ઓ દવા વાવતેર બાદ તરુતજ પરતું બીજ ઉગાવા પહેલાં જમીનમાં ભેજ હાેય ત્યાર ે

અસરકારક થાય છે. 

પીળા  પચરંગીયા  • ઓ રાેગનું વહન સફેદમાખી દ્વારા થાય છે,જેના વનયતં્રણ માટે 

શાિેકપ્રકારની કીટનાશકાે જેવી કે ફાસે્ફાષમડાેન ૪૦ ઇસી ૩ ષમ.ષલ. 

અથવા ડાયષમથાેઅેટ ૩૦ ઇસી ૧૦ ષમ.ષલ. અથવા ઇષમડાકલાપે્રીડ 

૧૭.૮ અેસઅેલ ૩ ષમ.ષલ. અથવા અેસીટાષમષપ્રડ ૨૦ અેસપી ૨ 

ગ્રામ અથવા ટર ાયઝાફેાેસ ૪૦ ઇસી ૧૦ ષમ.ષલ. અથવા 

અેઝાડીરેક્ટીન ૪૦ ષમ.ષલ. ૧૦ ષલટર પાણીમાં ઓેગાળી જરૂરીયાત મુજબ છંટકાવ કરવાે. 

કાલવ્રણ • ઊભા પાકમાં રાેગની શરૂઓત થાય ત્યાર ે

કાબેન્દ્ડાઝીમ ૫૦ વપેા ૧૦ ગ્રામ ૧૦ ષલટર પાણીમાં ભેળવી 

છંટકાવ કરવાે  

મકાઇ  ખાતર • જમીન તૌયાર કરતી વખતે હેકટર દીઠ ૮-૧૦ ટન છાણીયું ખાતર ઓપવું. મકાઈ ને હેકટરે ૪૦ 

વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન અન ે૪૦ વક.ગ્રા. ફાસે્ફરસ વાવણી વખત ેતેમજ વાવણી બાદ ૪૦ વક.ગ્રા. 

નાઈટર ાેજનની જરૂવરયાત રહે છે. જેના માટે વાવણી સમયે ૮૭ વક.ગ્રા. DAP, ૫૩ વક.ગ્રા. 

યુવરયા અને વાવણી બાદ ૩૦ વદવસ ે૮૭ વક.ગ્રા. યુવરયા પૂષત્િ  ખાતર તરીકે ઓપવું. 



પારવાણી • પાક ૧પ થી ર૦ વદવસનાે થાય ત્યારે રાગે જીવાત મુક્ત તંદુરસ્ત છાડે ર૦ સ.ેમી.ના અંતર ેરહે 

તેમ પારવણી કરવી જઈઅે. 

વનદામણ • બીજને વાવતાં પહેલા અેક વકલાે બીજ દીઠ ર થી ૩ ગ્રામ કેપ્ટાન અથવા થાયરમનાે પટ 

ઓપવાે. 

• અેટરાક્ષઝન ર વકલાે/ હે. પ૦૦ ષલટર પાણીમાં ઓેગાળી વાવણી પછી તરત જ પરંતુ મકાઈના 

બીજ ઉગતા પહેલા ંછંટકાવ કરવાે જઈઅે. 

• કઠાેળપાકનાે ઓંતરપાક લીધાે હાેય તાે પેન્દ્ડીમીથીલીન નીદંામણનાશક દવાનાે ઉપયાેગ 

કરવાે.  

પૂછડ  ચાર ટપકા 
વાળી ઈયળ 

 
 
 
 
 
 
 
 

નુકશાનના  પ્રકારઃ 
• ઈંડાના સમુહમાંથી નીકળેલી નાની ઇયળાે કુમળા પાન પર રહી હવરત રવ્યાેનાે ભાગ ખાતી 

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

જથ્થામાં લાકડાના વહેર જેવી જેવા મળે છે. છાડેની ભુંગળીમાં સામાન્દ્ય રીતે અેકથી બે ઇયળા ે

જેવા મળે છે.  

વનયંત્રણ: 
• પ્રષત હેકટરે અેક પ્રમાણે પ્રકાશ વ  પિંજર ગાેઠવવા. 

• જૌવવક વનયતં્રણ માટે બુ્વરેીયા બાસીયાના અથવા મેટારાઈઝીયમ અેનીસાપે્લી નામની ફુગના ે

૪૦ ગ્રામ પાવડર ૧૦ લીટર પાણીમાં ભળેવીને છંટકાવ કરવાે. 

• લીમડા ઓધાવરત જંતુનાશક દવાઓનેાે છંટકાવ કરવાથી ઇયળાે ખાવાનું બંધ કરી દેતી 

હાેવાથી લીબંાેળીના મીજંના ેભૂકા ે૫૦૦ ગ્રામ (પ ટકા અકા) અથવા લીબંડાનું 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 પાણીમા ંભેળવી છંટકાવ 

કરવાે. 

• ઉપરાેક્ત ઉપાયાે હાથ ધરવા છતાં પણ વનયતં્રણના પવરણામાે સતંાિેકારક ન મળે તાે છેલ્લા 

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

અથવા અેમામેકટીન બેન્દ્ઝાેઅેટ પ અેસજી ૩ ગ્રામ અથવા કલાેરા્ટર ાવનલીપ્રાલે ૧૮.૫ અેસસી 

૩ મીલી દવા પૌકી કાેઈપણ અેક દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભળેવીને સાંજના સમયે છંટકાવ 

કરવાે. 

• આ જીવાતની  સંપૂર્ણ માહિતી અને સંકહિત વ્યવસ્થાપન માટે અિી હલિક કરવ ં 

ર્સુયધમુખી  પારવણી • ઉગ્યા બાદ ૧૨થી ૧૫ વદવસ ેકરવી. 

ખાતર • વાવણી પહેલા ૧૩૦ વક.ગ્રા. ડી.અે.પી., ૧૦૮ વક.ગ્રા. અેમાેવનયમ સલ્ફેટ પાયા ના ખાતર 

તરીકે અને યુવરયા ૯૮ વક.ગ્રા. વાવણી પછી ૩૦ વદવસ ેપૂષત્િ  ખાતર તરીકે ઓપવું. 

જુવાર  ખાતર • હેકટર દીઠ ર૦ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન વાવણી વખતે તેમજ ર૦ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન વાવણી બાદ 

૩૦-૪૦ વદવસ ેઓપવું.  

• સકંર જતાે માટે હેકટર દીઠ ૪૦ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન અન ે૪૦ વક.ગ્રા. ફાેસ્ફરસ વાવણી વખત ે

તેમજ ૪૦ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન વાવણી બાદ ૩૦-૪૦ વદવસ ેઓપવા.ે  

• બહુ કાપણી માટે રપ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન અને ૪૦ વક.ગ્રા. ફાસે્ફરસ વાવણી વખતે તેમજ રપ 

વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન વાવણી બાદ ૩૦ વદવસ ેઅને રપ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન પ્રથમ કાપણી બાદ 

ઓપવાે.  

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


• જે જમીનમાં જસતનું પ્રમાણ ઓેછંુ (૦.પ પીપીઅેમ કરતાં ઓેછંુ) હાેય ત્યાં દર ત્રણ વિે હેકટર ે

રપ વક.ગ્રા. ઝીકં સલ્ફેટ ઓપવાે. 

વ  નિં દણ વનયંત્રણ • અેક ઓંતરખડે અને વાવણી બાદ ૩૦-૩પ વદવસ ેહાથ વ  નિં દામણ કરવા.  

• રાસાયણીક નીદંણ વનયતં્રણ માટે વાવણી બાદ બીજ વદવસ ેભેજવાળી જમીનમા ંઅેટર ાઝીન 

અથવા પ્રાપેેઝીન ૦.રપ-૦.પ૦ વક.ગ્રા. સવક્ય તત્વ પ્રષત હેકટર પ્રમાણે પ૦૦ લીટર પાણીમા ં

ઓેગાળી છંટકાવ કરવાે.  

કાલવ્રણ/ પાનના 
ટપકાં 

• કાબેન્દ્ડાઝીમ ૫૦ વપેા પ ગ્રામ ૧૦ ષલટર પાણીમાં ઉમરેી ૧૫ 

વદવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા. 

શ રડી  પાક ર્સંરક્ષણ • શરેડી નાે વધુ ઉતારાે લેવા તેમજ ખાંડ ની ટકાવારી લેવા રાપેણી બાદ ૬, ૭ અને ૮ મવહન ે

અેમ ત્રણ વખત ૨૫% પણાે (શરેડીના સાંઠા ઉપરના કુલ પણાે ના નાચેે થી ચાેથા ભાગના 

સકુાયેલા પણાે ) કાઢી ખેતરમાં જ ઓવરણ તરીકે ઉપયાેગ કરવાે. 

• શરેડીના પાન કાઢી નાખવાથી ભીગંડાવાળી જીવાત, ચીકટાે વગેર ેજીવાતાેનુ તેના કુદરતી 

દુશ્મના ેદ્વારા અસરકારક વનયતં્રણ થઈ શકે છે. 

ટમ ટા  પાનકા રીયંુ • પાનકાેરીયાના વનયતં્રણ માટે ડીડીવીપી ૧૦ મી.લી. 

૧૦ ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છાંટવી. 

રીગંણ  પાનકા રીયંુ • પાનકાેરીયાના વનયતં્રણ માટે ડીડીવીપી ૧૦ મી.લી. 

૧૦ ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છાંટવી. 

દુધી   • પાનકાેરીયાના વનયતં્રણ માટે ડીડીવીપી ૧૦ મી.લી. 

૧૦ ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છાંટવી. 

શાકભાજી  ધરંુ ઉછ ર/રા પણી 
વાવ તર 

• મરચી,ટમેટી, રીગંણ, અને કાબેીઝ્ના ધરંુ તૌયાર કરવા (ગ્રીન શડે નેટમાં અન ેનેટની ઊંચાઈ 

૬.૫ ફૂટ રાખવી) ગાદી ક્યારા બનાવી તેમાં બીજનું વાવતેર કરવું. ધરંુ તૌયાર હાેય તાે ફેર 

રાપેણી કરવી. 

• જમીન જન્દ્ય ફૂગનાે ઉપરવ ના થાય તે માટે બીજને  મેન્દ્કાેઝેબ અથવા થાયરમ અથવા વીટાવેિ 

પૌકી કાેઈ અેક દવાનાે  ૨-૨.૫ ગ્રામ પ્રષત વકલ્લાે બીજ મુજબ પટ ઓપવાે. તેમજ વાવેતર બાદ 

૧૦-૧૫ વદવસ ે મેન્દ્કાેઝેબ ૭૫ % વે.પા.નું  ૨.૫ ગ્રામ  પ્રષત લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી ધરુના 

ક્યારામા ંડર ને  ્ચિં ગ કરવુ ંજેથી સકુારાે ના ઓવે. 

ધરૂ મૃત્ય/ુ ધરૂના  
કા હવારા  

• રાેગ દેખાય ત્યારે અેઝાેક્સિસ્ટરાબેીન ર૩ અેસસી ૧૦ ષમ.ષલ. ૧૦ 

ષલટર પાણી અથવા ફેનામીડાેન ૧૦% + મેન્દ્કાેઝેબ ૫૦% વપેા ૩૦ ગ્રામ 

૧૦ ષલટર પાણીનાે છંટકાવ કરવા ેઅથવા મેટાલેિીલ અેમઝેડ ૬૮ વપેા 

૨૦૦ ષલટર પાણીમા ં૩૨ ગ્રામ મુજબ ઓેગાળી અેક ગુઠંા વવસ્તારમા ં

ઝારાથી રેડવું અથવા બાેડાે ષમશ્રણનુ ં રાવણ ઝારાની મદદથી પ્રષત 

ચાેરસ મીટરે ૨ લીટર મુજબ ઓપવું. 

કા કડવા • રાેગનાે ફેલાવાે 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 પાકમા ં

સાયા્ટર ાવનષલપ્રાેલ ૧૦.૨૬ ઓેડી ૧૮ ષમ.ષલ. અથવા ડાયષમથાેઅેટ ૩૦ ઇસી 

૧૦ ષમ.ષલ. અથવા સ્પાયરાેમેસીફેન ૨૨.૯ અેસસી ૧૨.૫ ષમ.ષલ. અથવા થાયામેથાેક્ઝામ રપ 

ડબલ્યજુી ૪ ગ્રામ અથવા ઇમીડાકલાપે્રીડ ૧૭.૮ અેસઅેલ ૩ ષમ.ષલ. પ્રષત ૧૦ ષલટર પાણીમા ં

ભેળવી છંટકાવ કરવા.ે 



લીબં ુ

 

ફળ એવસ્થા/ 
ફૂલ એવસ્થા 

બદ્ધળયા ટપકા

 

• બક્ષળયા ટપકા ના વનયતં્રણ માટે નવમે્બર-વડસમે્બર, ફેબ્રુઓરી-માચા, જુન અને જુલાઈ-

ઓેગસ્ટ માં અેમ કુલ ચાર વખત ૧૦:૦૫:૧૦૦ ના પ્રમાણ વાળું  બાેડાે ષમશ્રણ અથવા તાબંા 

યુક્ત દવાનાે છંટકાવ કરવાે. 

ફળ ખરી જવા • લીબં ુના ફળા ેબેસી ગયા બાદ ૨% યવુરયા સાથે ૨૦ ppm NAA ના ૧-૨ છંટકાવ કરવાથી 

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

ગુંદવરયા  • જમીનને અડકતી ડાળીઓેની છટણી કરી બાળી નાખવી. 

• થડને પાણીનાે સીધાે સપંકા ન થાય તે માટે થડ પર બાેડાે પેસ્ટ (માેરથથુુ ૧ વક.ગ્રા., કળીચૂના ે

૧ વક.ગ્રા. ૧૦ ષલટર પાણીમા ં) લગાવી થડની ફરત ેમાટી ચડાવવી. 

• અસરગ્રસ્ત ઝાડના થડ ફરતે મેટાલેક્ષિલ અેમઝેડ ૭૨ વપેા (૨૫ ગ્રામ/૧૦ ષલટર) નુ ડરચેીગં 

કરવું. 

ર્સાયલા 

 
એન  થ્રીપ્ર્સ 

• ઉપરવવત અને સકુી ડાળીઓે કાપતા રહેવું. 

• ઉપરવની શરૂઓતમાં લીબંાેળીના મીજંનાે ભૂકા ે૫૦૦ ગ્રામ અથવા લીમડા / નફટટીયાના 

પાન ૧ વકલાેગ્રામ અથવા લીમડા ઓધાવરત તૌયાર કરલે કીટનાશક ૫ ઈસી – ૧૦ મી.લી. 

પ્રષત ૧૦ ષલટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવાે. 

લીબંુનું પતંષગયંુ • નસારીમાં રાપેાઓે ઉપરની તથા જ બગીચામાંથી ઇંયળાેનાે હાથથી વીણીન ેનાશ કરવાે.  

• ઉપદ્વવની શરૂઓતમાં લીમડાની લીબાળેીની મીજનાે ભૂકાે ૫૦૦ ગ્રામ (પ % અકા) ૧૦ ષલટર 

પાળીમાં ભળેવીને છંટકાવ કરવાે. 

• વકવનાલફાસે, રપ ઈસી ૨૦ ષમ.ષલ. ૧૦ ષલટર પાલીમાં ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવાે. 

પાનકા રીયંુ • લીબંુમાં નવી ફૂટ નીકળતી હાેય ત્યારે છટણી કરવી નહી.ં  

• વારંવાર નાઈટર ાેજનયકુ્ત ખાતરાે ઓપવા નહી.ં 

• ઉપરવની શરૂઓતમાં લીમડાનું તેલ ૫૦ ષમ.ષલ. અથવા લીમડા અધાવરત તૌયાર કીટનાશક 

૨૦ ષમ.ષલ. (૧ ઇસી) થી ૪૦ ષમ.ષલ. (૦.૧૫ ઇસી) અથવા લીમડાનાે ખાેળ ૧ વક.ગ્રા. ૧૦ ષલટર 

પાણીમાં ભળેવી છંટકાવ કરવાે. 

• ડાયમીથાેઅેટ ૩૦ ઈસી ૧૦ ષમ.ષલ. અથવા અેસીફેટ ૭૫ અેસપી ૧૦ ગ્રામ અથવા 

વકવનાલકાેસ રપ ઈસી ૨૦ ષમ.ષલ. અથવા ફેનવાલરેટ ૨૦ ઈસી પ ષમ.ષલ. અથવા 

સાયપરમેષથ્રન ર૫ ઈસી ૪ ષમ.ષલ. અથવા ડલે્ટમેષથ્રન ૨.૮ ઈશી પ ષમ.ષલ. ૧૦ ષલટર પાણીમાં 

ભેળવીન ેછંટકાવ કરવાે. જરૂર જણ્યાય તાે ૧૫ વદવસ બાદ બીજે છંટકાવ કરવાે. 

પશપુાલન 

 

 જીવત વનયંત્રણ • પશઓેુમાં બાહ્ય પરાપેજીવીના વનયતં્રણ માટે તેના શરીર પર મલેેષથયાેન અથવા 

સાયપરમેષથ્રન @ ૩ ષમ.લી. પ્રષત ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવા.ે 

• પશઓેુના શડેના વફનાઈલ ૫.૦ ષમલી પ્રષત લીટર પાણીમાં ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવાે. 

પા િણ • પશઓેુની પાૌષષ્ટ્ક ઓવશ્યકતાને પૂરક બનાવવા માટે 50 ગ્રામ ખવનજ ષમશ્રણ પ્રષતવદન અન્દ્ય 

ખાેરાક સાથે ષમશ્ર કરી  ઓપવું, 

 
 

 

 

 

વિષય વિષ્ણાંત 

કૃવષ હિણમણિશણસ્ત્ર 

  



 

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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Join our Telegram channel and block wise WhatsApp groups 

 

Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 066 (2022) 

Date:18-08-2022 

 
Weather Forecast from 19/08/2022 to 23/08/2022 

# Parameter 19/08/2022 20/08/2022 21/08/2022 22/08/2022 23/08/2022 

1 Rainfall (mm) 13 12 12 3 2 

2 Max.Temp.(°C) 29 29 31 28 29 

3 Min.Temp.(°C) 25 25 26 26 26 

4 RH-I (%) 88 89 86 84 86 

5 RH-II (%) 80 80 80 80 80 

6 Wind Speed (kmph) 25.5 20 19.4 19.9 20.6 

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

WSW WSW WSW WSW WSW 

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

Note: Above forecast is the average situation of whole district 
 

Agro-Advisory 

Weather 

Summery 

 

 

 

▪ The weather in Amreli District is likely to be cool, humid and mostly cloudy in next 5 

days. The scattered light to moderate rainfall likely in next 5 days over the district. The 

minimum temperature is likely to be 25-26 °C. The maximum temperature is likely to 

be 28-29° C in next five days. 

 

▪ Wind direction likely from WSW in next 5 days with gusts of 20 to 25 km/h. 

 

▪ Extended Range Forecast: scattered light to moderate rainfall likely over the Saurashtra 

and Kutch region from 23 to 28 August. Maximum temperature and minimum 

temperature likely normal on period of extended range forecast.  

General 

Advisory 
→ Do not spray insecticide, pesticide and water soluble fertilizer in crops, due to light to 

moderate rainfall is forecasted for 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 

Onion 

(Kharif) 

Seedling Transplanting • July-August 

Chemical 

Fertilizer 
• 72 kg urea, 312 kg SSP, 83 kg MOP as a Basel dose 

Weed 

management 
• Apply spray of Fluchloralin @ 60 ml/ 15 li. Water before 

7 days of transplanting. 

• Or 

• Apply Pendimethalin @ 75 ml/15 l water on 1st or 2nd day 

of transplanting. 

• Apply 1 to 2 hand weeding. 

Trap Crop • Sowing of Maize as a trap crop around the onion field 

reduces the infestation of thrips. 

Onion  

(Pre-rabi) 

Bed 

Preparation 

Bed 

preparation 
• Prepare raised bed for seedling. 

• Sowing in 400 to 500 sq. m. for transplanting in 1 ha. 

• Size of the beds: 4-5*1-1.5 m, height: 15 cm. 

• Apply 25 kg Ammonium sulphate, 17 kg  SSP, and 4 to 

5 kg MOP per bed as per the soil testing report. 

Varieties • N-53, Agrifound, Dark Red, Baswant-780, Bhima Super 

→ Farmers are recommended to resowing of cluster bean, green gram, black gram, pigeon 

pea, Castor, Sesame (Purva), Pre-Rabi Onion, Pre Rabi Pearl millet, Sun hemp for seed, 

and fodder crops like cluster bean, sorghum and sunflower 

→ Use trichoderma spp. @ 2.5 kg/ha for control of soil bourne diseases, Cotton wilt, and 

stem rot and collar rot in groundnut. 

→ Keep organic waste or plastic mulch in crop to prevent loss of soil moisture and, weed 

control.  

 
→ If there is more infestation of disease drenching of Carbendazim 0.05% @ 10 g/10 lit. 

water. 

→ To survey pink bollworm in cotton, install two pheromone traps (with lure) per acre, 

check the average 8 male adults per days trapped for 3 consecutive days, then spray 

neem seed kernel extract 5% or neem oil @ 50 ml per 10 litres of water. 

SMS 

Advisory:  
→ For control of Initial condition of insect pest apply neem-based insecticide and 

Beauveria bassiana. 



Sowing time • July-August 

Damping off • Apply Drenching of Metalaxyl 4%+Mancozeb 64% WP 

@ 9 g/15 lit. water or Copperoxychloride @ 36 g/10 lit. 

of water 

Castor Pre-sowing, 

Sowing and 

germination 

Sowing • Sowing from July to August, To prevent semilooper by 

sowing in August month. 

•  
• Castor Semi looper 

Seed rate and 

spacing 
• 90 X 120 to 60 X 75 

• Fill the gaps at 20 day after sowing 

• Seed rate: 4 to 5 kg/ha 

Intercrop • Sowing castor as a intercrop with bunchy variety of 

groundnut is more benefit than monocropping 

Sucking pests 

• 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. 

Leaf miner  

 

 

 

 

 

• Remove infected 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. 

Cotton Vegetative to 

first square 

Intercrop • Sowing of Mothbean or Blackgram as a intercrop to 

prevent Rhizoctonia disease. 

Fertilizer • Apply DAP @ 55 kg and MOP @ 125 kg / ha during 

ridge making. 

• Apply Ammonium sulphate 344 kg/ha in the third week 

after sowing. 

Growth 

enhancer 
• Apply naphthalene acetic acid 30 ppm (0.3 g/10 lit water) 

at 50 and 70 days after sowing to increase the yield by an 

increase in a number of chlorophylls, the thickness of 



leaves, squares, length of sympodia, and a number of 

bolls. 

Pink 

Bollworm 

• To survey pink bollworm in cotton, install two 

pheromone traps (with lure) per acre, check the average 

8 male adults per days trapped for 3 consecutive days, 

then spray neem seed kernel extract 5% or neem oil @ 50 

ml per 10 litres of water. 

Groundnut Flowering to 

Pegging  

Relay 

cropping 
• For getting more benefit from crop, adopt relay cropping 

system by sowing of pigeon pea in groundnut (3:1 in 

spreading variety and 2:1 in bunchy type of variety) at 50 

to 60 day after sowing. 

Tikka 

Disease/ 

Early leaf 

spot 
•  
• Spray Tebuconazole 10 ml/10 lit of to prevent leaf spot 

infestation. 

Yellowing of 

leaves 

•  
• Water logging condition causes iron deficiency in 

groundnut, and leaves turns into pale yellow, for this 

deficiency, spray ferrous sulphate @ 100 g and citric acid 

@ 10 g per 10 litre of water 

• If necessary, can 2nd spray @ intervals of 08 to 10 days. 

• Drainage, if there is a reach type soil. Interculturing 

practices can be made after rainfall break of 5 to 10 days 

and apply ammonium sulphate fertilizer. 



Collar rot 

 

• Apply trichoderma spp. @ 2.5 kg with Castor cake @ 500 

kg/ha 

• If there is more infestation apply apply carbandazim 

0.05% @ 15 g/pump as a drenching. 

Pearl Millet 

 

 weed 

management 
• Keep crop weed free for 45 days after sowing. 

Interculturing should be done two to three times to keep 

the crop weed free and maintain soil moisture 

 • Kharif pearl millets get better vegetative growth, higher 

yields and to get net income, spray potassium chloride at 

the rate of 1.5 % (7.5 kg / ha in 500 liters of water) on 30-

35 and 50-55 days after sowing. 

Sesame  Flowering 

and capsule 

formation 

Curling of 

leaves 

Curling of 

leaves is caused 

by mite of leaf 

Webber, for 

control of mite 

spray 

Fenpyroximate 

5EC @ 15 ml. Or control of leaf Webber and mite 

correspondingly spray thiodicarb 75 WP @ 15 g in 15 liters 

of water 



Root and 

Stem rot 
• drenching of Carbendazim 0.05% 

@ 10 g/10 lit. water. 

Pigeon Pea  weed 

management 
• Keep the field clean with Interculturing and weeding as 

required. If there is a shortage of farm labor, for chemical 

control, spray, pendimethylene (stomp) 1 kg / ha by 

dissolving the active ingredient in 600 liters of water. 

Spray immediately after sowing before germination. 

Green Gram / 

Black Gram 

 Weed 

management 
• Keep weeds free for one month. 

• In case of shortage of farm lab spray  pendimethylene 

herbicide @ 10 kg.  active ingredient (3.3 liters / 500 to 

600 liters of water) per hectare. 

• This herbicide is effective immediately after sowing but 

before the seed germination when there is moisture in the 

soil. 

Maize  Fertilizer • Required Nutrients: 80-40-0 in NPK kg/ha, for this can 

be apply 87 kg DAP and 53 kg urea at the time of sowing, 

and 87 kg nitrogen 30 day after sowing as a split. 

Weed control • Spray, Atrazine @ 2 kg/ha in 500 lit. of water before 

germination and after sowing. 

• Use pendimethalin herbicide if there is sown pulses crops 

as a intercrops 

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. 

Sunflower  Thinning • Thinning should be done in 15 to 18 days after sowing 

crop 
Sorghum Sowing to 

germination 

Fertilizer • If sowing is not possible with the onset of rains, seed 

treatment with carbosulfan 28 EC @ 100 g per kilogram 

seed for control of shoot fly 

Weed 

management 
• In addition Seed treatment Thiram / Captan @ 3 g/kg, and 

Azotobacter or Azospirillum culture can also be given. 

Sugarcane 

 

 Crop 

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

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

water. 

Tomato Bad 

preparation 

 

Leaf miner 

•  

• Spray DDVP 76 EC 10 ml or Quinalphos 20 ml in 10 

litres of water for control of leaf miner. 

Brinjal Bad 

preparation 

 

Leaf miner 

•  

• Spray DDVP 76 EC 10 ml or Quinalphos 20 ml in 10 

litres of water for control of leaf miner. 



Bottle guard  Leaf miner 

•  

• Spray DDVP 76 EC 10 ml or Quinalphos 20 ml in 10 

litres of water for control of leaf miner. 

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.  

 

Lime

 
 

 

Fruiting / 

flowering 

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. 

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 

 
Pest & 

disease 

• To control of ectoparasites in cattle apply malathion or 

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



Livestock

 

 • 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. 
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