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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. ૦૭૬/૨૦૨૨ 
તા. ૨૩-૦૯-૨૦૨૨ 

 
એમર લી જીલ્લાની તા. 24/09/2022 થી 28/09/2022 ની હવામાન આગાહી: 

# હવામાન પવરબળા  24/09/2022 25/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 28/09/2022 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 4 8 8 3 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°ર્સ .) 33 32 33 32 33 

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

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 87 91 91 87 85 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 57 60 58 58 55 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 16.1 15.8 13.2 11 12.6 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
248 248 248 259 283 

પશ્ચિમ નૈઋત્ય પશ્ચિમ નૈઋત્ય પશ્ચિમ નૈઋત્ય પશ્ચિમ પશ્ચિમ વાયવ્ય 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 6 4 4 4 3 

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, ભેજવાળુ અને ઓંશશક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. ઓગામી ૫ વદવસ 
દરષમયાન જીલ્લા છુટા છવાયા વવસ્તારાેમા ંહળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. ઓગામી ૫ વદવસ દરષમયાન મહત્તમ તાપમાન  ૩૨-૩૩   
°સ ેઅને લઘુત્તમ તાપમાન ૨૩-૨૪ °સ ેજેટલુ ંરહેવાની શક્યતા છે.  
 
પવનની ગવત ર્સામાન્ય, એંદાજીત ૧૧-૧૬ વકમી/કલાક ર્સુધી ની રહ વાની શક્યતા છ . વદશા મા ટાભાગ  પશ્ચિમ નૌરુત્ય થી પશ્ચિમ વાયવ્ય 
રહ વાની શકયતા છ .  
 
આગા તરંુ એનુમાન: તા. ૨૯ સપ્ટેમ્બર થી ૦૩ આ ક્ા બર દરષમયાન સાૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છ વવસ્તારમા ંહવામાન ઓંશશક વાદળછાયું રહેવાની 
શક્યતા છે. અમુક વવસ્તારાોમાાં હળવા હળવા વરસાદની શક્યતા છો. મહત્તમ તાપમાન અને લઘુતમ તાપમાન સામાન્દ્ય રહેવાની શક્યતા છે. 

ર્સામાન્ય કૃષિ 
ર્સલાહ 

→ કપાસમાં ગુલાબી ઈયળની માેજણી માટે પ્રષત અેકરે બ ેફેરાેમેન ટર ેપ (લ્યુર સાથે) લગાડવા, રાેજ ફૂદાની સખં્યા તપાસવી અન ેસતત ૩ વદવસ 

સધુી સરેરાશ ૮ નર ફૂદા પકડાય તા ેલીબંાેળીના મીજં ૫% અથવા લીબંાેળીનું તેલ પ૦ ષમલી પ્રષત ૧૦ લીટર છંટકાવ કરવાે. 

→ ઉભા પાકમાં જંતુનાશક, ફૂગનાશક, દ્રાવ્ય ખાતરના  છંટકાવ વરાપ હા ય તા  કરવા .  

→ વધુ વરર્સાદન  લીધ  કા ઈ પાક વનષ્ફળ ગયા  હા ય તા  ૧૫ થી ૨૦ વદવર્સમાં રાયડા  એન  પૂવવ શ્ચશયાળુ બાજરી નું વાવ તર કરી શકાય છ .   

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


→ મગફળીમાં ગ રુના વનયંત્રણ માટ  લલા રા થ લા નીલ (૭૫ વ પા) એથવા મ ન્કા ઝ બ (૭૫ વ પા) દવા ૪૦ ગ્રામ પ્રવત પંપ વરાપ  છાંટવી. 

→ જંતુનાશકા  એન  રર્સાયણણક ખાતરા ના  વવવ કપૂવવક ઉપયા ગ કરવા , જંતુનાશક દવાઆ  છાંટવા માટ  પહ લા જીવાતનું વનરીક્ષણ કરી 

એન  આથીક ક્ષમ્યમાત્રા મુજબ દવા છાંટવી. 

SMS → વધુ વરસાદને લીધે કરષમયાનંુ પ્રમાણ વધે છે, ઓથી દરેક પશઓુેને કૃષમનાશક દવાનાે ડાેઝ પશ ુપ્રાથષમક કેન્દ્રનંુ માગગદશગન લઇ 

સત્વરે ઓપી દેવાે. 

 

પાક વાવ તર માટ  યા ગ્ય ર્સમય પાકની જાતની પર્સદંગી 

પૂવવ રવવ બાજરી  ૧૫ સપ્ટેમ્બર થી ૧૫ 
ઓેક્ાેબર  

ગુજરાત સકંર બાજરા-૫ર૬, ગુજરાત સકંર બાજરા-૫૩૮, ગુજરાત સકંર બાજરા -૫૫૮ 

ડંુગળી ઓેક્ાેબર ગુજરાત સફેડ ડુગંળી-૧, પીળીપત્તી, તળજ લાલ, અેગ્રીફાઉન્દ્ડ લાઈટ રડે, ગુજરાત જૂનાગઢ લાલ 
ડુંગળી-૧૧ 

લર્સણ  ઓેક્ાેબર  ગુજરાત લસણ-૩, ગુજરાત લસણ-૪, ગુજરાત જૂનાગઢ લસણ-૫ 

વવરયાળી  સપ્ટેમ્બરમા ંધરૂ ઉછેર અન ે
ઓેક્ાેબરમાં ફેરરાપેણી 

ગુજરાત વવરયાળી-૧૧ 

એજમા  ઓેક્ાેબર ગુજરાત અજમાે-૧, ગુજરાત અજમા ે

રુ્સવા ઓેક્ાેબર ગુજરાત સવુા-૧, ગુજરાત સવૂા-ર, ગુજરાત સવુા-૩ 

વાલ ઓેક્ાેબર થી નવેમ્બર ગુજરાત વાલ-૧, ગુજરાત વાલ-ર 

વટાણા ઓેક્ાેબર થી નવેમ્બર અેનપી-ર૯ 

જુવાર ઓેક્ાેબર ગુજરાત જુવાર-૪૦, ગુજરાત જુવાર-૪૧, ગુજરાત જુવાર-૪૩, ગુજરાત સકંર જુવાર-૧, ગુજરાત 
ઘાસચારા જુવાર-૪, ગુજરાત ઘાસચારા જુવાર-૬, ગુજરાત ઓજં્રદ ઘાસચારા જુવાર-૧૩ 

મકાઈ ઓેક્ાેબર ગુજરાત મકાઈ-૪, ગુજરાત મકાઈ-૬, નમગદા માતેી, ગુજરાત દાતંીવાડા પીળી મકાઇ સકંર-૧, ગુજરાત 
ઓલ ંદ પીળી મકાઈ સકંર-૩, માધુરી (સ્વીટ કાેનગ), મધુરમ (સ્વીટ કાેનગ), અંબર (પાપે કાેનગ), મહાશે્વતા 
(પાપે કાેનગ) 

ર્સુયવમુખી સપ્ટેમ્બર-ઓેક્ાેબર ગુજરાત સયુગમખુી-૧, ગુજરાત સયૂગમખુી-૨, ગુજરાત સયૂગમખુી-૩ 

રાઈ ઓેક્ાેબર ગુજરાત રાઈ-૧, ગુજરાત રાઈ-૨, ગુજરાત રાઈ-૩ 

ચણા ઓેક્ાેબર ગુજરાત જૂનાગઢ ચણા-૩, ગુજરાત જૂનાગઢ ચણા-પ_ 

કા બીજ ઓેગષ્ટ્ થી જન્દ્યુઓરી ગાેલ્ડન અેકર, પુસા ડમ હેડ  

ફૂલકા બી ઓેક્ાેબર થી નવેમ્બર અલી કંુવારી, પુસા કાષત્િ કી, પુસા વદપાલી, અલી શસન્થેટીક 

ગાજર ઓેક્ાેબર થી નવેમ્બર ગુજરાત દાતંીવાડા ગાજર-૧, ગાેલ્ડન હાટગ,કાસ્થમમરી બ્યુટી 

 

પાક મુજબ કૃષિ ર્સલાહ 

પાક પાક એવસ્થા 
કામગીરી / જાત / 
રા ગ/ જીવાત 

કૃષિ ર્સલાહ 

ડંુગળી 
(ચા માર્સુ) 

વૃદ્ધિ એન  કંદના  
વવકાર્સ 

કંદના  ર્સડા   કાોપરઓોવકસકલાોરાઈડ (૫૦ વોપા) ૫૦૦ ગ્રામ + કરે્બન્ડાઝીમ ૧૫૦ ગ્રામ પ્રતત 

અોકર મુજર્બ વપયત સાથો ઓપવુાં. 

જંાબલી ધાબા • ડુંગળીમાં જંબલી ધાબા અને ફ્યુઝેરીયમ 

ફૂગના ેરાગે લાગ ેનવહ ત ેમાટે ૧૫ વદવસના અંતર ે 

મેન્દ્કાેઝેબ ૪૦ ગ્રામ અન ે કાબેન્દ્ડાઝીમ ૧૫ ગ્રામ  

૧ પમ્પમાં નાખીને ૩ છંટકાવ કરવા. 

મગફળી 
(ચા માર્સુ) 

ફૂલ થી ર્સુયા એન  
ડા ડવા 
બંધાવવાની   
એવસ્થા/ પાક 
એવસ્થા 

ધૈણ ઉ૫દ્રવવત વવસ્તારમાાં પ્રકાશ વ  પિંજર પ્રતત હોકટરો અોકની 

સાંખ્યામાાં ગાોઠવી તોમાાં ઓકર્ાાયોલ ઢાતલયા તોમજ પાન 

ખાનાર ઇયળના ફૂદાનાો નાશ કરવાો.  

ઊભા પાકમાાં ઉપદ્રવ જણાય તાો ક્વવનાલફાોસ ર૫ ઈસી 

અથવા કલાોરપાયરીફાોસ ૨૦ ઈસી હોકટરો ૪ તલટર પ્રમાણો વપયતના પાણી 

સાથો ટીપોટીપો ઓપી શકાય. જો વપયત ઓપવાનુાં થતુાં ન હાોય અનો સમયાાંતરો વરસાદ પડતાો હાોય 



તાો કીટનાશક છાાંટવાના પાંપમાાં દ્રાવણ ભરી તોની નાોઝલ કાઢી લઈ ચાસમાાં પૂરતા પ્રમાણમાાં 

ઓપવી. 

પાન ખાનાર ઈયળ 
(સપાોડાોપ્ટોરા) 

•  ઉ૫દ્રવવત વવસ્તારમાાં પ્રકાશ વ  પિંજર પ્રતત હોકટરો અોકની સાંખ્યામાાં ગાોઠવી તોમાાં ઓકર્ાાયોલ 

ઢાતલયા તોમજ પાન ખાનાર ઇયળના ફૂદાનાો નાશ કરવાો.  

• સામૂવહક ધાોરણો ફોરાોમાોન ટર ોપ ૪૦ પ્રતત હોકટર પ્રમાણો ગાોઠવી ઓ જીવાતની વસ્તી કાર્બૂમાાં રાખી 

શકાય. 

ઉપદ્રવની શરૂઓતમાાં લી ાંર્બાોળીના મી ાંજનાો ભૂકાો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અકા) 

અથવા લીમડા ઓધાવરત તૈયાર કીટનાશક ૨૦ મીતલ (૧ ઇસી) થી ૪૦ 

મીતલ (૦.૧૫ ઇસી) અથવા બૂ્યવોરીયા ર્બોસીયાના નામની ફૂગનાો પાઉડર 

૪૦ ગ્રામ ૧૦ તલટર પાણીમાાં ભોળવી વરાપ થયો છાં ટકાવ કરવાો.  

ઉપદ્રવ વધ ુજણાય ત્યારો ફલ્યરૂ્બોન્ન્ડયામાઇડ ૨૦ ડર્બલ્યજૂી 6 ગ્રામ અથવા 

થાયાોડીકાર્બા ૭૫ વોપા ૨૦ ગ્રામ અથવા ઈન્ડાોક્ઝાકાર્બા ૧૪.૫ અોસસી ૧૦ 

મીતલ અથવા ફોનવાલોરોટ ૨૦ ઈસી ૧૦ મીતલ અથવા ક્વવનાલફાોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ મીતલ ૧૦ તલટર 

પાણીમાાં ભોળવી વરાપ થયો છાં ટકાવ કરવાો. 

ઉગર્સુક/ કા લાર 
રા ટ/ર્સફ દ ફૂગ 

• છાેડનું જમીનમાંથી સૂ્ફરણ થઈ ગયા બાદ લગભગ દાઢે માસ સધુી ઓ ફૂગના કારણે જમીનની 

સપાટીઅેથી છાેડ તૂટી જય છે. 

•  ટરાયકાેડરમા ંપાવડર ૨.૫ કી.ગ્રા પ્રષત હેકટરે ૫૦૦ વકલાેગ્રામ દીવેલીને ખાેળ સાથે ઓપવું. 

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

વવસ્તારમાં  રેડવું (ડર ને  ન્ચિં ગ કરવું). 

ગ રુ 
કલાેરાેથેલાેનીલ ૭૫ વપેા ૨૭ ગ્રામ અથવા મેન્દ્કાેઝેબ ૭૫ વપેા ૨૭ ગ્રામ 

અથવા હેક્ઝાકાેનાઝાલે પ ઈસી ૫ ષમ.ષલ. ૧૦ ષલટર પાણીમાં ભળેવી ત્રણ 

છંટકાવ ૧ર થી ૧૫ વદવસના અંતરે કરવા અથવા લીમડાના તાજ પાનનાે અકગ 

૧ ટકા રાવણનાે વરાપ થયો છંટકાવ કરવાે. 

તળ કીડી (વાયર 
વા મવ) 

પ્રષત હેકટરે ફારેેટ ૧૦ વકલાેગ્રામ મૂળમાં ઓપવું.  

ડંુગળી (એધવ 
શ્ચશયાળુ) 

ફ ર રા પણી 
 

• ૪૦ થી ૪૫ વદવસનું ધરં થાય અેટલે વારાપે ફેરરાપેણી કરવી. 

મૂળના  ર્સડા  
• મૂળનાે સડાે ના ઓવ ેતેના ઓગાેતરા રસાયણણક વનયતં્રણ માટે ધરંન ેકાબેન્દ્ડાઝીમ (૫૦ વપેા) 

૧૦ ગ્રામ/ષલટર મા ંબાેળીને ને ફેર રાપેણી કરવી જેઈઅે. 

ખાતર 
• પાયાનું ખાતર 72 વક.ગ્રા. યુવરયા, ૩૧૨ વક.ગ્રા. શ  સિંગલ સપુર ફાેસે્ફટ, અને ૮૩ વક.ગ્રા. મ્યરુેટ ઓેફ 

પાેટાશ જમીન ચકાસણી અહેવાલ મુજબ ઓપવું. 

પૂવત્િ  ખાતર 
• પ્રથમ હપતાે 72 વક.ગ્રા. યવુરયા ૩ થી ૪ અઠવાડીયે જમીન ચકાસણી અહેવાલ મુજબ ઓપવું. 

• બીજે હપતાે 72 વક.ગ્રા. યવુરયા ૬ થી ૭ અઠવાડીયે જમીન ચકાસણી અહેવાલ મુજબ ઓપવું. 

ડંુગળી 
(શ્ચશયાળુ) 

ધરંુ માટ  
જમીનની તૌયારી 

ગાદી ક્યારા 
બનાવવા 

• ચાેમાસામાં ડુંગળીના પાકમાં ધરં 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 કયારામા ં ર૫ વકગ્રા અેમાેવનયમ સલ્ ફેટ, ૧૭ વકગ્રા સીગંલ સ૫ુર ફાેસ્ ફેટ અન ે ૪ થી ૫ 

વક.ગ્રા.મ્ યુરેટ ઓેફ પાેટાશ ઉમેરવાે. 

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

વાવ તર ર્સમય • સપ્ટેમ્બર-ઓેક્ાેબર મવહનામા ંવાવેતર કરી શકાય 

એ રંડા 
વાનસ્પવતક વૃદ્ધિ 

ઘા ડીયા ઇયળ 
ઘાેડીયા ઇયળાેના વનયતં્રણ માટે કવીનાલફાસે 

(૦.૦પ%) ર૦ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓેગાળી 

૧પ વદવસના અંતરે વરાપ થયો 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 પાણીમાં ઓેગાળી ૧પ વદવસના અંતરે જરૂરીયાત મુજબ વરાપે છંટકાવ કરવા.ેસફેદ 

માખીના વનયતં્રણ માટે અેશસટામપે્રાઈડ ર૦ અેસ. પી. ૩ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં નાખી છંટકાવ 

કરવાે. 

ર્સુકારા  • ટરાયકાેડમાગ પાઉડર ૨.૫ વકલાેગ્રામ પ્રષત હેકટર દીવેલીના ખાેળ 

સાથે જમીનમાં ઓપવાે. 

કપાર્સ 

 

વાનસ્પવતક વૃદ્ધિ 
થી ચાબખા 
એવસ્થા 

ખાતર • વાવણીના ૧૨માં અઠવાવડયે (૮૦ થી ૯૦ વદવસ)ે યરુીયા ખાતરનાે ત્રીજે (૧૨૦ વકલાેગ્રામ પ્રષત 

હેક્ર) હપ્ાે ઓપવાે. 

વૃદ્ધિ વધવક • કપાસનાે પાક ૫૦ થી ૭૦ વદવસનાે થાય ત્યારે વરાપ થયે નેપ્થેલીક અેસીટીક અેસીડ (૩ ગ્રામ/૧૦ 

ષલટર) છંટકાવ કરવાથી કલાેરાેફીલ, પાનની જડાઈ, ચાબખાની સખં્યા અને સીમ્પાડેીયાની 

લંબાઈ માં વધારા ેથવાને લીધે ઉત્પાદન વધારી શકાય છે. 

• બી.ટી. કપાસનુ ં વાવતેર કરતા ખેડૂતાેને વધારે  ઉત્પાદન, અને કપાસની સારી વૃણધ્ધ કરવા પ૦ 

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

અેશસટીક અેશસડનાે છંટકાવ કરવાથી પાનનાં હવરતરવ્યમાં, પાનની જડાઈમાં, ચાપંવામા,ં 

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

ગુલાબી ઈયળ  

• કપાસમાં ગુલાબી ઈયળની માેજણી માટે પ્રષત અેકરે બે ફેરાેમેન ટર ેપ (લ્યુર સાથે) લગાડવા, 

રાેજ ફૂદાની સખં્યા તપાસવી અન ેસતત ૩ વદવસ સધુી સરેરાશ ૮ નર ફૂદા પકડાય તા ે

લીબંાેળીના મીજં ૫% અથવા લીબંાેળીનું તેલ પ૦ ષમલી પ્રષત ૧૦ લીટર વરાપ થયો છંટકાવ 

કરવાે. 

• ગુલાબી ઈયળના રં્સપૂણવ ર્સંકષલત વનયંત્રણની માષહતી માટ  એહી ક્લલક કરા  

પાન પીળા/લાલ 
પડી જવા 

પાિેક તત્વાેની ઉણપના લીધે કપાસના પાન પીળા અને લાલ થઈ જતા 

હાેય તાે, તાત્કાલીક પાિેક તત્વાેની પૂષત્િ  કરવા બજરમાં મળતા ૧૯-૧૯-

૧૯ (ના. ફાે. પાે.) અેક પંપમાં ૧૦૦ ગ્રામ અને માઈક્ામેીકસ (ગ્રેડ-૪) રપ 

ગ્રામ નાખી બે થી ત્રણ વાર છંટકાવ વરાપે કરવાે જેઈઅે. જેથી પાન 

પીળા/લાલ થતા અટકાવી શકાય. 

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


ફૂલ ચાપકા ખરી 
જવા 

• કપાર્સના પાકમાં ફૂલ ચાપકા ખરી જતા એટકાવવા માટ  ન પ્થ લીક એ ર્સ વટક એ ર્સીડ ૪.૫% 

દવા ૫ ષમલી પ્રવત દર્સ લીટર વરાપ થયો છંટકાવ કરવા . 

• બી.ટી. કપાસનુ ં વાવતેર કરતા ખેડૂતાેને વધારે  ઉત્પાદન, અને કપાસની સારી વૃણધ્ધ કરવા પ૦ 

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

અેશસટીક અેશસડનાે છંટકાવ કરવાથી પાનનાં હવરતરવ્યમાં, પાનની જડાઈમાં, ચાપંવામા,ં 

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

તલ (ચા માર્સુ) ફૂલ એવસ્થા/ 
બૌઢા એવસ્થા 

 • ખેતરમાંથી વધારાના પાણીના વનકાલની વ્યવિા કરવી 

તુવ ર વાવ તર થી 
ઉગાવા   

 • ખેતરમાંથી વધારાના પાણીના વનકાલની વ્યવિા કરવી 

મકાઇ  
પાનના  ર્સૂકારા / 
મ ઇડીર્સ લીફ 
બ્લાઇટ 

• ટેબૂકાેનાઝાેલ ર૫ ઇસી ૧૦ ષમ.ષલ. અથવા પ્રાપેીકાેનાઝાલે રપ ઇસી 

૧૦ ષમ.ષલ. અથવા મેન્દ્કાેઝેબ ૭૫ વપેા ૨૭ ગ્રામ ૧૦ ષલટર પાણીમાં ભેળવી 

છંટકાવ કરવા ેઅથવા ૧૦ % ગાૌમતૂ્ર (૧ લીટર પ્રષત ૧૦ લીટર પાણી) 

અથવા લીમડાના પાનનાે ૧૦ % અકગના ેજરૂવરયાત મુજબ છંટકાવ કરવા.ે 

મરચી  
 • ખેતરમાંથી વધારાના પાણીના વનકાલની વ્યવિા કરવી 

ર્સુયવમુખી  
 • ખેતરમાંથી વધારાના પાણીના વનકાલની વ્યવિા કરવી 

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

ત્રણ વખત ૨૫% પણાે (શરેડીના સાઠંા ઉપરના કુલ પણાે ના નાેચે થી ચાેથા ભાગના સકુાયલેા 

પણાે ) કાઢી ખતેરમાં જ ઓવરણ તરીકે ઉપયાેગ કરવાે. 

• શરેડીના પાન કાઢી નાખવાથી ભીગંડાવાળી જીવાત, ચીકટા ેવગેરે જીવાતાેન ુતેના કુદરતી દુમમના ે

દ્વારા અસરકારક વનયતં્રણ થઈ શકે છે. 

લીબં ુ  
લીબંુનું પતંષગયંુ,: 
 

• નસગરીમાં રાપેાઓે ઉપરની તથા જ બગીચામાંથી 

ઇંયળાેનાે હાથથી વીણીને નાશ કરવાે. 

• ઉપદ્વવની શરૂઓતમાં લીમડાની લીબાેળીની મીજના ે

ભૂકાે ૫૦૦ ગ્રામ (પ % અકગ) 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 લીમડાના ે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 ડલે્ટમષેથ્રન ૨.૮ ઈશી પ ષમ.ષલ. ૧૦ ષલટર પાણીમા ં

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

શાકભાજી  
ધરંુ ઉછ ર/રા પણી  
વાવ તર 

• મરચી,ટમેટી, રીગંણ, અને કાબેીઝ ના ધરં તૌયાર કરવા (ગ્રીન શડે નેટમાં અન ેનેટની ઊંચાઈ ૬.૫ 

ફૂટ રાખવી) ગાદી ક્યારા બનાવી તેમાં બીજનું વાવતેર કરવું. ધરં તૌયાર હાયે તા ે ફેર રાપેણી 

કરવી. 

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

પૌકી કાેઈ અેક દવાના ે ૨-૨.૫ ગ્રામ પ્રષત વકલ્લા ેબીજ મુજબ પટ ઓપવાે. તમેજ વાવેતર બાદ 

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

ક્યારામા ંડર ને  ન્ચિં ગ કરવુ ંજેથી સકુારાે ના ઓવે. 



ધરૂ મ્ૃત્ય/ુ ધરૂના  
કા હવારા  

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

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

૧૦ ષલટર પાણીનાે છંટકાવ કરવાે અથવા મેટાલેક્ષીલ અેમઝેડ ૬૮ વપેા 

૨૦૦ ષલટર પાણીમાં ૩૨ ગ્રામ મુજબ ઓેગાળી અેક ગુંઠા વવસ્તારમા ં

ઝારાથી રેડવું અથવા બાેડાે ષમશ્રણનું રાવણ ઝારાની મદદથી પ્રષત ચાેરસ 

મીટરે ૨ લીટર મુજબ ઓપવું. 

કા કડવા • રાેગનાે ફેલાવાે સફેદમાખીથી થતાે હાેઈ તેના વનયતં્રણ માટે મરચીના 

પાકમાં ફેનપ્રાપેેથ્રીન ૩૦ ઇસી ૩.૪ ષમ.ષલ. અથવા પાયરીપ્રાકે્ષીફેન ૧૦ ઇસી 

૧૬.૬૭ ષમ.ષલ. પ્રષત ૧૦ ષલટર પાણી તમેજ ટામેટીના પાકમા ંસાયાન્ટર ાવનષલપ્રાલે 

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

સ્પાયરાેમેસીફેન ૨૨.૯ અેસસી ૧૨.૫ ષમ.ષલ. અથવા થાયામથેાેક્ઝામ રપ ડબલ્યજુી ૪ ગ્રામ 

અથવા ઇમીડાકલાપે્રીડ ૧૭.૮ અેસઅેલ ૩ ષમ.ષલ. પ્રષત ૧૦ ષલટર પાણીમા ંભળેવી વરાપ થય ે

છંટકાવ કરવાે. 

પશપુાલન 

 

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

@ ૩ ષમ.લી. પ્રષત ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવાે. 

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

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

ખાેરાક સાથે ષમશ્ર કરી  ઓપવું, 

કરષમયા વધુ વરસાદને લીધે કરષમયાનુ ં

પ્રમાણ વધ ે છે, ઓથી દરેક 

પશઓેુને કૃષમનાશક દવાનાે ડાેઝ 

પશ ુ પ્રાથષમક કેન્દ્રનુ ં માગગદશગન 

લઇ સત્વરે ઓપી દેવાે. 

 
 

 

 

 

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. 074 (2022) 

Date:23-09-2022 

 
Weather Forecast from 24/09/2022 to 28/09/2022 

# Parameter 24/09/2022 25/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 28/09/2022 

1 Rainfall (mm) 0 4 8 8 3 

2 Max.Temp.(°C) 33 32 33 32 33 

3 Min.Temp.(°C) 23 23 24 23 24 

4 RH-I (%) 87 91 91 87 85 

5 RH-II (%) 57 60 58 58 55 

6 Wind Speed (kmph) 16.1 15.8 13.2 11 12.6 

7 Wind Direction(deg.) 
248 248 248 259 283 

WSW WSW WSW W WNW 

8 Total CC (octa) out of 8 6 4 4 4 3 

Note: Above forecast is the average situation of whole district 
 

Agro-Advisory 

Weather 

Summery 

 

 

 

▪ The weather in Amreli District is likely to be humid and partly cloudy in next 5 days. 

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

minimum temperature is likely to be 23-24 °C. The maximum temperature is likely to 

be 32-33° C in next five days. 

 

▪ Wind direction likely from WSW-WNW in next 5 days with gusts of 11 to 16 km/h. 

 

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

and Kutch region on 29 September to 03 October. Maximum temperature and minimum 

temperature likely normal on period of extended range forecast.  

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


 

If there is crop failure due to heavy rainfall farmers can be resowing of following contingency crop. 

 

Crop Time of sowing Variety  

Pre-Rabi pearl 

millet  

15th September to 

15th October  

GHB-526, GHB-538, GHB-558 

Onion October Gujarat White Onion-1, Pili patti, Talaja Red, Agrifound, Light red, 

Gujarat Junagadh Red onion-11 

Garlic October Gujarat Garlic-3, 4 and Gujarat Junagadh Garlic-5 

Fennel Bed preparation in 

September and 

transplanting in 

October 

Gujarat Fennel -11 

Ajwain October Gujarat Ajwain-1, Gujarat Ajwain 

Dill seed October Gujarat-1, 2 and 3 

Indian Bean October to November Gujarat-1 and 2 

Pea October to November NP-29 

Sorghum October Gujarat Sorghum-40, Gujarat Sorghum-41, 43, Gujarat Hybrid 

Sorghum-1, Gujarat Fodder Sorghum-1, 6, Gujarat Anand Fodder 

Sorghum-13. 

Maize October Gujarat Maize-1, Gujarat Maize-6, Narmada Moti, Gujarat 

Dantiwada Yellow Maize Hybrid-1, Gujarat anand yellow Maize -

3, Madhuri (Sweet corn), Madhuram (Sweet corn), Ambar 

(Popcorn), Mahashweta (Popcorn) 

Sunflower September- October Gujarat-1, 2 and 3 

Mustard October Gujarat-1, 2 and 3 

General 

Advisory 
→ 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. 

→ Do not spray pesticides and water-soluble fertilizers due to moderate to heavy rainfall 

forested in next five days. 

→ If there shading of square and flowers in cotton, Spray naphthalic acetic acid 4.5% @ 

5 ml in 10 liters of water. 

→ Appy spray of Chlorothalonil 75 WP or Mancozeb 75 WP @ 40 g per pump for control 

of groundnut rust. 

→ If any crop failure due to heavy rainfall than sowing of mustard and Pre-Rabi millets 

can be done in 15 to 20 days. 

→ If it is more infestation of pests in crop then apply pesticides in clear weather 

condition. 

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

guideline of economic threshold level for the spray of insecticides. 

SMS 

Advisory:  
→ Infestation of worms is increase in excessive rainfall situation, apply deworming 

vaccine to each animal through guidance of primary animal health centre. 



Chickpea October GJG-3, GG-5 

Cabbage August to January Golder acre, Pusa cum head 

Cauliflower October to November Early kuwari, Pusa Kartiki, Pusa Dipali and Early Synthetic 

Carrot October to November Gujarat Dantiwada carrot-1, Golden Heart, Kashmiri Beauty  

 

 

Crops Crop Stage Practices Advisory 

Onion 

(Kharif) 

Growth and 

Bulb 

Development 

Fusarium 

basal 

rot/basal plate 

rot 

• Apply Copper Oxychloride 50 WP @ 500 g and 

Carbendazim @ 150 g/acre with irrigation 

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 interval. 

Groundnut Pegging and 

Pod 

developenment  

Rust • Appy three spray of 

Chlorothalonil 75 WP @ 27 g or 

Mancozeb 75 WP @ 27 g or 

Hexaconazole 5 EC @ 5 ml in 10 litres 

at intervals of 12 to 15 days or spray 

fresh neem leaf extract with 1% solution in clear weather 

condition. 

Wireworm • Apply forate 10 G @ 

10 kg/ha. 

Collar rot/ 

Stem 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. 

   
 

Onion  

(Pre-rabi) 

Transplanting Bed 

Preparation 
• Transplanting should be done when seedling is 40 to 45 

days old. 

Fusarium 

basal 

rot/basal plate 

rot 

• For avoid Basal rot in  onion, the seedlings should be 

dipped in Carbendazim (50 WP) at 10 g / liter and 

transplating. 



Fertilizer • Basal dose: 72 kg urea, 312 kg SSP, 83 kg MOP 

according to soil testing report. Do not apply in rainy 

condition. 

Onion  

(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 

Sowing time • September - October 

Castor Vegetative 

Growth 

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 in clear 

weather condition. 

Semilooper Spray 

Quinalphos 0.05% @ 20 ml/10 lit. water 

at 15 days of interval in clear weather condition. 

Wilt • Applying Trichoderma spp. @ 2.5 kg per hectare with 

castor cake in the soil. 

Cotton Vegetative to 

first square 

Growth 

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

at 50 and 70 days after sowing in clear weather condition 

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 in clear weather condition. 



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 in clear weather 

condition.  

Fertilizer • After 12th week of the sowing, apply 3rd split of urea in 

cotton @ 120 kg/ha 

Growth 

enhancer 
• If there shading of square and flowers in cotton, Spray 

naphthalic acetic acid 4.5% @ 5 ml in 10 liters of water 

in clear weather condition. 

Sesame  Flowering and 

capsule 

formation 

 • Drain out excess water from the field. 

Pigeon Pea   • Drain out excess water from the field. 

Maize  maydis blight 

in maize 
• Spray, Tebuconazole 25 EC 

@10 ml or propiconazole 25 EC @10 

ml or Mancozeb 75 WP @27 g in 10 

liters of water or Cow urine @ 1 liter 

in 10 liters of water or 10% extract of 

neem leaves as required. 

Chilli   • Drain out excess water from the field. 

Sunflower   • Drain out excess water from the field. 

Sugarcane  Crop 

protection 
• For more Production of sugarcane as well as to get the 

percentage of sugar, after planting, remove 25% leaves 

(one-fourth of the total number of dried leaves on the top 

of sugarcane stalks) three times in 6, 7 and 8 months after 

planting and use it as a field cover. 

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. 

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 in clear weather condition. 

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 

apply bordeux mixure @ 2 litre per square meter in clear 

weather condition. 

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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