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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. ૦૦૭/૨૦૨૩ 
તા. ૨૪-૦૧-૨૦૨૩ 

 
પાછલા એઠવાડીયાનું એમર લીનું હવામાન 

 # હવામાન પવરબળા  18/01/2023 19/01/2023 20/01/2023 21/01/2023 22/01/2023 23/01/2023 24/01/2023 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 31.6 31.6 29.7 26.8 23.6 23.4 23.4 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 9.1 11.2 12.5 12 10.7 10 10.1 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 64 62 75 70 78 76 80 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 16 16 22 27 29 34 36 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 12.9 12.9 8.7 10.7 13.2 14.3 9.4 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
215 126 214 266 273 299 295 

દક્ષિણ નૌરુત્ય અક્ષ્નિ નૌરુત્ય પશ્ચિમ પશ્ચિમ પશ્ચિમ વાયવ્ય પશ્ચિમ વાયવ્ય 
૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 0 2 0 0 0 0 0 

 

એમર લી જીલ્લાની તા. 25/01/2023 થી 29/01/2023 ની હવામાન આગાહી: 

# હવામાન પવરબળા  25/01/2023 26/01/2023 27/01/2023 28/01/2023 29/01/2023 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°ર્સ .) 25 26 27 29 29 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 9 10 11 13 12 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 45 36 49 59 49 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 22 20 19 21 23 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 16.9 18.9 19.4 13 17.5 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
304 22 22 0 297 

વાયવ્ય ઉત્તર ઇશાન ઉત્તર ઇશાન ઉત્તર પશ્ચિમ વાયવ્ય 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 0 0 0 2 0 

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 ઠંડુ, ઓંશ્ચશક ભેજવાળું  અને ઓંશ્ચશક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. ઝાંકળની 
શક્યતા નહીવત છ . હાલની પવરસ્થિષતની સાપેિમાં ઓગામી ૫ વદવસ દરષમયાન ઠંડીના પ્રમાણમાં ઉત્તરાેતર ઘટાડા ેથવાની શક્યતા છે, 
મહત્તમ તાપમાન  ૨૫-૨૯ °સ ેઅને લઘુત્તમ તાપમાન ૦૯-૧૨ °સ ેજેટલુ ંરહેવાની શક્યતા છે.  
 

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


પવનની ગવત ર્સામાન્ય કરતા વધુ, એંદાજીત ૧૩-૧૯ વકમી/કલાક ર્સુધી ની રહ વાની શક્યતા છ . વદશા મા ટાભાગ  વાયવ્ય થી ઉત્તર 
રહ વાની શકયતા છ .  
 
આગા તરં એનુમાન: તા. ૩૦ જાન્યુઆરી થી ૦૩ ફ બ્રુઆરી ૨૦૨૩ દરષમયાન સાૌરાષ્ટ્ર  વવસ્તારમા ંહવામાન ઠંડુ, ચાખે્ું, અને સકંુુ રહેવાની 
શક્યતા છે. વરર્સાદની કા ઈ શક્યતા નથી. ઓ દરષમયાન લઘુતમ તાપમાન ૧૦-૧૪ ° સ ેજેટલું રહેવાની શક્યતા છે. 

ર્સામાન્ય કૃષિ 
ર્સલાહ 

→ ઉનાળુ પાકાે માટે જમીનની તૌયારી અને શ્ચબયારણની પસદંગી કરવી. પ્રમાણણત અને રાેગ પ્રષતકારકતા ધરાવતી જતનંુ બીજ 

વાપરવું. 

→ રસાયણણક ્ાતરાેના બદલે ગાય ઓધાવરત અથવા જૌવવક ્ાતરાેનાે ઉપયાેગ કરવાે, અથવા જમીન ચકાસણી કરાવ્યા બાદ જ 

વવવકે પૂવવક રસાયણણક ્ાતરાેની ઉપયાેગ કરવાે. 

→ વહેલું વાવતેર કરેલા ચણાની કાપણી માટેનંુ ઓયાેજન કરવું. 

→ દેશી ગાયાેનંુ શ્ચસદ્ધ થયેલ ઓ્લા થકી બીજદાન-પ્રજનન કરાવવું (અપગે્રડશેન) 

→ મરઘા ફામવમાં મરઘાઓેના રિણ માટે રાત્રીના સમય ેતાપમાન જળવવા માટે બલ્બના ેઉપયાેગ કરવા ે

→ રાત્રીના સમયે ઠંડા પવનથી રિણ ઓપવા માટે પશઓુેને ્ુલ્લી જ્યાઅે બાંધવા નહી. 

SMS → ઉનાળુ શાકભાજી ધરંુ ઉછેર માટે ક્યારા, ઉનાળુ પાકાે માટે  જમીનની તૌયારી અને શ્ચબયારણની પસદંગી કરવી. 

 
 

પાક મુજબ કૃષિ ર્સલાહ 

પાક પાક એવસ્થા 
કામગીરી / જાત / 

રા ગ/ જીવાત  
કૃષિ ર્સલાહ 

તલ (ઉનાળુ)  જમીનની તૌયારી 
એન  જાતની 
પર્સંદગી 

વાવ તર ર્સમય • ઉનાળુ તલનું વાવેતર ફેબ્રુઓરી માસના પ્રથમ પ્વાડીયામાં કરવંુ જ્યારે લઘુતમ તાપમાન ર૦ °સ.ે ઉપર 
અને ગુરૂત્તમ તાપમાન ૩૦ °સે  .હાેય છે .તે સમયે  ઠંડીનું પ્રમાણ પણ ઓેછંુ હાેય છે અને વરસાદ ઓવવાની 
શકયતાઓે પણ ઓેછી હાેય છે . 

જમીનની તૌયારી • ઉનાળુ તલ માટે જમીન તૌયાર કરતી વ્તે પ્રષત હેકટર ૧૦ ટન છાણણયુ ્ાતર જમીનમાં ભેળવી દેવંુ  

જાતા  • ઉનાળુ વાવેતર માટે ગુજરાત તલ -૩ અને પ જત પ્રથમ પસદં કરવી  

તરબૂચ વાવણી વાવ તર ર્સમય • જન્દ્યુઓરીના બીજ અઠવાવડયાથી માંડીને માચવની ઓ્ર સધુીમાં કરી શકાય. 

બબયારણના  દર એન  
વાવણી એંતર 

• જમીનની પ્રત અને તેની ફળરુપતાને ધ્યાને રા્ીને તરબૂચનું ર મીટર × ૧ મીટરના અંતરે વાવેતર કરવંુ અથવા 
જેવડયા હાર પદ્ધષતથી ૧ મીટર × ૦ .૬  મીટર × ૩ .૪ મીટરના અંતરે  (દરકે હારમાં બે છાેડ વચ્ચે ૧ મીટર, બે 
હાર વચ્ચે ૩ .મીટર અંતરે૪  ) વાવણી કરવી. ટંૂકા અંતરે વાવેતર કરેલ પાકમાં ફળાે કદમાં નાના રહે છે . 
વાવણીનું અંતર અને બીજના કદને ધ્યાનમાં લેતા ર .પ  થી ૩ .૦ વક . ગ્રા  .બીજ અેક હેકટરના વાવેતર માટે 
જરૂરી છે  .બીજને વાવણી કરતાં પહેલાં  ફૂગનાશક દવાની બીજ માવજત ઓપવી  .વાવેતરહાઈશ્ચબ્રડ જતનું   
કરવંુ. 

ઠંડી થી રક્ષણ • નવા ઉગેલા છાેડને ઠંડી થી રિણ ઓપવા જરુર જણાય તાે ગ્રાે કવરનાે ઉપયાેગ કરવાે. 

મગ (ઉનાળુ)  જમીનની તૌયારી 
એન  જાતની 
પર્સંદગી 

જમીનની તૌયારી • ઉનાળુ મગનું વાવેતર ૧પ ફેબ્રુઓરી થી ૧પ માચવ સધુીના સમયગાળા દરમ્યાન કરવાથી વધુ ઉત્પાદન મળે છે. 

બાજરા  (ઉનાળુ)  જમીનની તૌયારી 
એન  જાતની 
પર્સંદગી 

વાવણીના  ર્સમય • ફેબ્રુઓરીના પહેલા કે બીજ અઠવાડીયા દરષમયાન કરી દેવંુ જેઈઅે. 

જમીનની તૌયારી • જમીન તૌયાર કરતી વ્તે હેકટરે ૧૦ ટન સારી રીતે કાેહવાયેલા છાણણયા ્ ાતરને પ્રાથષમક ્ ેડ કરતા પહેલા 
ના્વંુ ત્યાર પછી હળ કે કરબ વડ ેસારી રીતે જમીનમાં ભેળવી દેવંુ . 

જાતની પર્સંદગી • (૧ )ગુજરાત હાઈશ્ચબ્રડ બાજરી-૫૨૬ (જીઅેચબી-૫૨૬)  

• (૨ )ગુજરાત હાઈશ્ચબ્રડ બાજરી -૫૫૮ (જીઅેચબી-૫૫૮)  

• (૩ )ગુજરાત હાઈશ્ચબ્રડ બાજરી-૫૩૮ (જીઅેચબી-૫૩૮)  

આંબા  
 

વટાણા કદના ફળ વપયત • ઓંબામાં વટાણા જેવડી કેરી થાય ત્યારે ૧પ વદવસના અંતરે ્ ામણાં ભરી વપયત ઓપવાથી કેરીની સખં્યામાં 
વધારાે થાય છે કેરીના ફળની વૃક્ષદ્ધ અને વવકાસ સારાે થાય છે અને કેરીઓે ્રી પડતી અટકે છે . 

ભ જ જાળવણી • ઝાડ ઉપર કેરી હાેય ત્યારે ્ુલ્લી જમીનનાે તડકાે ન લાગે તે માટે કંઈ ઓચ્છાદન કરવંુ અથવા 
મગ/ગુવાર/શણ ઉગાડી ઓંબાવાડીયામાં ભેજ જળવવાે. 

ફળનું ખરણ • ફળનું કદ વટાણા જેવડું થાય ત્યારેઅેક ગ્રામ જીબ્રેષલક અેશ્ચસડ ૧૦૦ ષલટર પાણીમાં (૧૦ પીપીઅેમ( ) પ્રથમ 
અેસીટાેન અથવા ઓલ્ાેહાેલ અથવા સાેવડયમ હાઈડરાેકસાઈડ પ૦ ષમ .ષલ .લઈ તેમાં જીબ્રેષલક  અેશ્ચસડ 
ઓેગાળી ૧૦૦ ષલટર પાણીમાં ભેળવવંુ). તથા અેક વકલાે યુવરયા મેળવીને છંટકાવ કરવાે. 

• જીબ્રેષલક અેશ્ચસડના છંટકાવ બાદ હળવંુ પાણી ઓપી છાેડ દીઠ પ૦૦ ગ્રામ ૧રઃ૩રઃ૧૬ અેનપીકે ્ાતર તથા 
ર વકલાે વદવેલી ્ાેળ ઓપી વપયત ઓપવંુ. 



લીબંુ ફળ એવસ્થા બબળયા ટપકા

 

• બક્ષળયા ટપકા ના વનયતં્રણ માટે નવેમ્બર-વડસમે્બર, ફેબ્રુઓરી-માચવ, જુન અને જુલાઈ-ઓેગસ્ટ માં અેમ 
કુલ ચાર વ્ત ૧૦:૦૫:૧૦૦ ના પ્રમાણ વાળું  બાેડાો ષમશ્રણ અથવા તાંબા યુક્ત દવાનાે છંટકાવ કરવાે. 

બા ર  વપયત ફળ એવસ્થા • બાેરડીને વિવમાં ૩૦ વદવસના ગાળે કુલ ચાર વપયત ઓપવા, છેલ્લું વપયત જન્દ્યુઓરીના બીજ અઠવાવડયામાં 
ઓપવંુ. 

મગફળી 
(ઉનાળુ)  

 

જમીનની તૌયારી 
એન  જાતની 
પર્સંદગી 

જમીનની તૌયારી • ઉનાળુ મગફળી ૨૩ થી ૨૫ °સ.ે ઉષ્ણતામાનમાં સારી રીતે ઉગી શકે છે જેથી જન્દ્યુઓરી માસમાં ઠંડી ઓેછી 
થાય કે તરત જ મગફળીનું વાવેતર કરી દેવંુ જેઈઅે. ઉનાળુ મગફળીનું વાવેતર કરવા માટે ઊભડી અને વહેલી 
પાકતી જી.જી.-૨, જી.જી.-૫, જી.જી.-૬, ટીઅેજી-૨૪, ટી.જી.-૨૬, ટીપીજી-૪૧, ટીજી-૩૭અે, 
ઓઈસીજીઅેસ-૩૭ અને ઓઈસીજીઅેસ-૪૪ માંથી કાેઈપણ અેક જતની પસદંગી કરવી. 

વાવણી એંતર એન  
બબયારણના  દર 

• વાવેતર અંતર  :૩૦ x ૧૦ સમેી 

• શ્ચબયારણનાે દર  :૧૨૦ વકગ્રા /હેક્ટર  

બીજ માવજત • રસાયણણક: જમીન અને બીજ અન્દ્ય રાેગાે જેવા કે બીજનાે સડાે તથા ઉગસકુનાે રાેગ સામે રિણ મેળવવા 

માટે ટેબ્યુકાેનાઝાેલ અથવા થાયરમ દવા ૩ ગ્રામ/વકલાે બીજ પ્રમાણે પટ ઓપી વાવણી કરવી.  

• જૌવવક: ફૂગ વનયતં્રણ માટે ટરાયકાેડમાવ ૧૦ ગ્રામ પ્રષત વકલાેગ્રામ શ્ચબયારણ સાથે રાઈઝાેશ્ચબયમ અને ફાેસે્ફટ 
કલ્ચરનાે પટ ઓપી વાવેતર કરવંુ. 

ખાતર • જમીનનાે નમૂનાે જમીન ચકાસણી પ્રયાેગશાળામાં ચકાસણી કરાવી ભલામણ મુજબ ્ાતરાે ઓપવા . 

• હેકટર દીઠ ૮ થી ૧૦ ટન સારુ છાણીયુ ્ાતર અથવા ૧ ટન વદવેલીનાે ્ાેળ ઓપ્યા પછી રાસાયણણક ્ાતર 
પાયામાં અેક જ વ્ત ઓપવંુ . 

• જે જમીનમાં ગંધક તત્વની ઉણપ જણાય તાે હેકટર દીઠ ૨૦ વક .ગ્રા .ગંધક ઓપવાે .  

• ઉનાળુ મગફળીમાં હેકટર દીઠ ૨૫ વક .ગ્રા .નાઈટર ાેજન અને ૫૦ વક.ગ્રા ફાેસ્ફરસ ચાસમાં ઓેરીને ઓપવાે .  

ચણા  પા પટા એન  દાણા 
ભરવા 

લીલી ઈયળ • ચણાનાં પાકમાં લીલી ઇંયળના 
અસરકારક અને અથવિમ વનયતં્રણ માટે 
અેચ .અેન.પી.વી .૨ x૧૦૯ પી .ઓે.બી /.

મીલી  (પ મીલી/૧૦ લીટર પાણીમાં ) અને 
કલાેરાન્ટટરાનીલીપ્રાેલ ૧૮ .૫ અેસ. સી ( .૨  

મીલી/ ૧૦ લીટર પાણીમાં  )નાં વારા ફરતી છંટકાવ કરવાની ભલામણ છે પ્રથમ છંટકાવ ૫૦ ટકા ફૂલ  
અવિાઅે અને બીજે છંટકાવ પ્રથમ છંટકાવ બાદ ૧૫ વદવસ ે કરવાે . કલાેરાન્ટટરાનીલીપ્રાેલ પ અેસ .સી .

છંટકાવ અને કાપણી વચ્ચેનાે સમયગાળાે ૧૧ વદવસનાે જળવવાે દવાનાે છેલ્લા.  

• સજીવ ્ેતી કરતા ્ેડૂતાેઅે બુ્યવેરીયા બેસીયાના ૮૦ થી ૧૦૦ ગ્રામ પ્રષત પમ્મ સાથે HaNPV  ૨x૧૦૯ 
પી .ઓે.બી /.મીલી (૭  મીલી/ પંપ  )છંટકાવ કરી શકે છે .  

ર્સુકારા  એન  મૂળના  
કા હવારા  

• કાબોન્દ્ડાઝીમ ૫૦ વે .પા .ષલટર પાણી પ્રમાણે દ્વાવણ બનાવી૧૦ ગ્રામ ૧૦   
રાેગની અસર પામેલા છાેડની ફરતે જમીનમાં ઓપવાથી રાેગની તીવ્રતા ઘટાડી  
શકાય છે.  

સં્ટટ વાઈરર્સ • રાેગ માેલાેમશી મારફતે ફેલાતાે હાેવાથી તેના વનયતં્રણ માટે શાેિકપ્રકારની 
કીટનાશક જેવી કે ષમથાઇલ  -ઓેડીમેટાેન ૧૨ ષમ.ષલ .અથવા ડાયમીથાેઅેટ ૧૦  

ષમ.ષલ .ષલટર પાણીમાં ભેળવી જરૂવરયાત મજુબ છંટકાવ કરવાે૧૦  

ડંુગળી  કંદના  વવકાર્સ રીગં વળી જવી એન  
જંાબલી ધાબાના  રા ગ 

• ડુંગળીમાં જંબલી ધાબા, કાેલેટાેટર ાયકમ અને ફ્યુઝેરીયમ ફૂગનાે રાેગ લાગ ે
નવહ તે માટે પ્રાેપીકાેનાઝાેલ,  મેન્દ્કાેઝેબ ૪૦ ગ્રામ અને  કાબોન્દ્ડાઝીમ ૧૫ ગ્રામ  ૧ પમ્પમાં  
વારાફરતી કાેઇપણ અેક દવા ના્ીને  ૧૫ વદવસના અંતરે  ૩ છંટકાવ કરવા. 

• સફેદ કાંજી ડુંગળીના વાવેતર સમયે કાબોન્દ્ડાઝીમ  દવા ૨ થી ૩ ગ્રામ પ્રષત 
વકલાે મજુબ પટ ઓપીને પછી વાવેતર કરવંુ. 

• શ્ચશયાળુ ડુંગળીનાે  રાેપ  ગાદી ક્યારા બનાવી  તૌયાર કરવાે. 

લર્સણ  વૃબિ વપયત • જરૂવરયાત મજુબ વપયત ઓપવંુ  .લસણમાં પાનનાે પીક્ષળયાે રાેગ ઓવે નવહ તે માટે વધુ પડતંુ વપયત ઓપવંુ  

થ્રીપ્ર્સ • લસણમાં થ્રીપ્સના જૌવવક વનયતં્રણ માટે બુ્યવેરીયા બેસીયાના ૧ .૧૫ વેપા ( લઘુત્તમ સીઅેફ્યું ૨ x ૧૦^૬ પ્રષત 
ગ્રામ  )૧૦  લીટર પાણીમાં ૩૦ ગ્રામ ષમશ્ર કરી પ્રથમ છંટકાવ જીવાતનું નુકસાન દે્ાય ત્યારે, બીજે છંટકાવ 
૬૦ ગ્રામ /૧૦ લીટર પાણીમાં પ્રથમ છંટકાવના ૧૦ વદવસ બાદ અને ત્રીજે છંટકાવ ૮૦ ગ્રામ/ ૧૦ લીટર 
પાણીમાં બીજ છંટકાવના ૧૦ વદવસ બાદ કરવાે . 

રીગંણ /  ટામ ટા   ફળના  વવકાર્સ ર્સફ દ માખી • રીગંણી અને ટામેટીમાં સફેદ મા્ીના વનયંત્રણ માટે  લીબંાેળીનંુ તેલ ૫૦ ષમષલ અથવા લીબંાેળીના મીજંનંુ 
૫ ટકા અકવનું રાવણ ૫૦૦ મીલી અને  ડાયફેન્ટથાયુરાેન  ૫૦ ટકા વે .પા .૧૬ ગ્રામ  અથવા  ટરાયઝાેફાેસ ૪૦  
ઈસી ૨૫ ષમ. લી   .દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં ષમશ્ર  કરીને  છંટકાવ કરવાે.  

ડંુખ એન  
ફળ કા રી ખાનાર 
ઈયળ 

• ફળ અને ડાેકાની ઈયળાેનાે ઉપરવ હાેય તાે નુકશાન પામેલ ફળ અને ડાેકા તાેડીને જમીનમાં દાંટી  દેવા અને 
કલાેરાનટરાનીલીપ્રાેલ 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 પ્રાેપરગાઈટ ૫૭ 
ઈ .સી .૧૫  ષમલી પ્રષત ૧૦ લીટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવાે.  

લઘુપણણ • રાેગ તડતડીયાંથી ફેલાતાે હાેવાથી રાેપણી પછી ૧૦ થી ૧૫ વદવસ ેકાબાોફ્યૂરાન ૩ જી ૧ વક .ગ્રા .સ.તત્વ/હે .
પ્રમાણે છાેડની ફરતે રીગં પદ્ધષતથી ઓપવંુ અને ૧૦ થી ૧૨ વદવસના અંતરે ડાયમીથાેઅેટ ૩૦ ઇસી ૧૦ 
ષમ .ષલ .અથવા થાયાેમેથાેક્ઝામ ૨૫ ડબલુ્યજી ૪ ગ્રામ ૧૦ ષલટર પાણીમાં ઓેગાળીને વારાફરતી જરૂર  
પ્રમાણે છંટકાવ કરવાે .  

ઘઉં મુકુટ તંતુ મૂળ 
એવસ્થા / 
ફૂટ એવસ્થા 

ર્સુકારા  એન  
ગ ર 

• રાેગની શરૂઓતમાં મેન્દ્કાેઝેબ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ ૧૦ ષલટર 
પાણીમાં ભેળવી ૧૫ વદવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા 

ઉધઈ • ઘઉંના ઊભા પાકમાં ઉધઈનાે ઉ૫રવ શરૂ થતાે જણાય તાે તુરત જ અેક હેકટર પાકના વવસ્ તાર માટે ફીપ્રાેવનલ 
૫ અેસસી ૧ .૬ ષલટર અથવા કલાેરપાયરીફાેસ ૨૦ ઈસી ૧.૫ ષલટર ૧૦૦ વક. ગ્રા  .રેતી  સાથે બરાબર ભેળવી 
માવજત ઓપેલ રેતી ઘઉંના ઊભા પાકમાં પંૂ્વી અને ત્ યારબાદ પાકને હળવું વપયત ઓ૫વંુ અથવા ઓ 
કીટનાશકનાે જથથાે પાણીના ઢાળીયા ઉપર લાકડાની ઘાેડી મૂકી તેમાં જે તે કીટનાશકનાે ડબબાે ગાેઠવી ટીપે 
ટીપે અેક હેક્ટર વવસ્તારમાં પ્રસરે તે રીતે ઓપવી 

ધાણા  ફૂલ / વૃબિ 
એવસ્થા 

વ  નિં દામણ એન  
આંતરખ ડ 

• નીદંામણના ઉપરવને ધ્યાનમાં રા્ીને ૨ -૩ ઓંતર્ેડ અને બે 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  .સવિય તત્વ અથવા ફ્લ્લ્યુકલ ોાેરાલીન ૦ .૯ વક. ગ્રા  .સવિય  તત્વ પ્રષત હેક્ટર પ્રમાણે વાવણી પહેલાં 
છંટકાવ કરી વપયત ઓપવંુ અથવા વાવણી બાદ વપયત ઓપી, બે વદવસ બાદ છંટકાવ કરવાે . 

ભૂકી છારા  • ્ેતરમાં અમુક છાેડમાં લિણાે દે્ાય કે તરત જ ૮૦  %વેટેબલ સલ્ફર ૨૫ ગ્રામ અથવા ડીનાેકેપ ૫ ષમ.ષલ .
૧૦ ષલટર પાણીમાં ઓેગાળી છંટકાવ કરવાે . 

જીરં  ફૂલ / વૃબિ 
એવસ્થા 

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

• જીરૂનાે ઉગાવાે ૧૧ થી ૧ર વદવસ ેથતાે હાેવાથી સારા ઉગાવા માટે બીજુ વપયત જમીનની પ્રત પ્રમાણે ૮ થી 
૧૦ વદવસ ેસમયસર ઓપવંુ . 

• ત્રીજુ વપયત નીદંામણ કયાવ બાદ ૩૦ વદવસ ેઓપવંુ અને ચાેથું વપયત પ૦ વદવસ ેઓપવંુ. 

વ  નિં દામણ એન  
આંતરખ ડ 

• જીરૂના પાકમાં જીરાળાે નીદંામણ માેટાભાગે જેવા મળે છે  .જીરાળાના વનયતં્રણ માટે વાવણી બાદ રપ થી 
૩૦ વદવસ ેઅને પ૦ થી ૬૦ વદવસ ેહાથથી નીદંામણ કરી નીદંણમુક્ત રા્ી શકાશે.  

થ્રીપ્ર્સ • જીરુમાં થ્રીપ્સના જૌવવક વનયતં્રણ માટે બુ્યવેરીયા બેસીયાના ૧ .૧૫ વેપા ૬૦ ગ્રામ પ્રષત ૧૦ લીટર પાણીમાં  
ષમશ્ર કરી જીવાત દે્ાય ત્યારે અને તેના ૧૦ વદવસ બાદ અેમ બે છંટકાવ કરવા .  

ભૂકીછારા  • ભૂકીછારા રાેગના વનયતં્રણ માટે વહેલી સવારે ૩૦૦ મૌશનાે ગંધક પાવડર હેક્ટરે ૧૫ થી ૨૦ કી .ગ્રા.અથવા  
પ્રાેપીકાેનેઝાેલ અથવા હૌકઝાકાેનેઝાેલ ૧૦ મી .લી દવા  ૧૦લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવાે. 

કાળીયા / ચરમી  • જીરૂમાં ચરમી રાેગના વનયતં્રણ માટે પાક ૩૦ વદવસનાે થાય ત્યારે મેન્દ્કાેઝેબ ૭૫% વેટેબલ પાવડર ૨૫ ગ્રામ 
અથવા અેઝાેક્સીસ્ટરાેબીન ૨૩ અેસસી ૧૦ ષમ .લી .પ્રાેપીનેબ ૭૦ વેઅથવા .પા.૧૫  ગ્રામ અથવા 
પ્રાેપીકાેનાઝાેલ ૨૫ ઇસી ૧૦ ષમ .લી .૧૦  લીટર પાણીમાં ભેળવી જરુયાત મજુબ છંટકાવ કરવાે. 

પશપુાલન 

 

  • મકાઈની ઘાસચારા માટે વાવણી કરવી. 

• દેશી ગાયાેનું શ્ચસદ્ધ થયેલ ઓ્લા થકી બીજદાન-પ્રજનન કરાવવંુ (અપગ્રેડશેન) 

• પ્રજીવથી થતા રાેગાેની ચકાસણી કરાવવી. ઈતરડીના વનયતં્રણ માટે ડલે્ટામેથીન અથવા અેમીટરાઝ ૨ મી.લી. 
૧ લીટર પાણીમાં ના્ીને છાંટવી.  

• પશનુે ૬ થી ૮ કી.ગ્રા. સકુાે અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલા ેચારાે ઓપવાે. દુધાળા પશઓેુને પ્રષત લીટર દુધની 
ઊપજ મજુબ વનયષમત ૧ કી.ગ્રા. ફીડ * ૫૦ ગ્રામ ્નીજ તત્તવાેનું ષમશ્રણ ઓપવંુ. 

 

 

 

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 ક્કલક 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  https://chat.whatsapp.com/JAWflDrsNIgKE1Z2EYAkMq  

 

https://chat.whatsapp.com/JAWflDrsNIgKE1Z2EYAkMq
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Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 007 (2023) 

Date:24-01-2023 
 

Significant weather of past week, Amreli 
 

# Parameter 18/01/2023 19/01/2023 20/01/2023 21/01/2023 22/01/2023 23/01/2023 24/01/2023 

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

2 Max.Temp.(°C) 31.6 31.6 29.7 26.8 23.6 23.4 23.4 

3 Min.Temp.(°C) 9.1 11.2 12.5 12 10.7 10 10.1 

4 RH-I (%) 64 62 75 70 78 76 80 

5 RH-II (%) 16 16 22 27 29 34 36 

6 Wind Speed (kmph) 12.9 12.9 8.7 10.7 13.2 14.3 9.4 

7 Wind Direction(deg.) 
215 126 214 266 273 299 295 

SSW SE SW W W WNW WNW 

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

Weather Forecast from 25/01/2023 to 29/01/2023 

# Parameter 25/01/2023 26/01/2023 27/01/2023 28/01/2023 29/01/2023 
1 Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

2 Max.Temp.(°C) 25 26 27 29 29 

3 Min.Temp.(°C) 9 10 11 13 12 

4 RH-I (%) 45 36 49 59 49 

5 RH-II (%) 22 20 19 21 23 

6 Wind Speed (kmph) 16.9 18.9 19.4 13 17.5 

7 Wind Direction(deg.) 
304 22 22 0 297 

NW NNE NNE N WNW 

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

Note: Above forecast is the average situation of whole district 
 

Agro-Advisory 

Weather 

Summery 

 

 

 

▪ The weather in Amreli District is likely to be dry, moderate cool, and partly cloudy in 

next 5 days. No probability of fog at morning. The minimum temperature is likely to be 

9-13 °C. The maximum temperature is likely to be 25-29° C in 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 

Sesame 

(Summer) 

Field 

Preparation 

and Variety 

Selection 

Sowing • Sowing to be done in 1st fortnight of February, when 

minimum temperature is greater then 20 °C and 

Maximum temperature is greater then 30 °C. 

Land 

Preparation 
• Apply FYM @ 10 t/ha 

Varieties • GT-3 and GT-5 

Watermelone Sowing Sowing time • 2nd Week of January to Last week of March 

Spacing and 

Seed rate 
• Planting of watermelon at a distance of 2 m × 1 m 

depending on the soil texture and its fertility or by twin-

row method at a distance of 1 m × 0.6 m × 3.4 m (1 m 

between two plants in each row, 3.4 m between two rows) 

to sow. Fruits remain small size in short distance planted 

crop. Considering the sowing distance and seed size, 2.5 

to 3.0 kg Seeds are required for sowing one hectare. Seed 

treatment with fungicide before sowing Planting of 

hybrid. 

Grow Covers • Use grow covers if necessary to prevent crop from 

chilling injury. 

Green gram Field 

Preparation 

and Variety 

Selection 

Sowing time • February 15th to March 15th 

Pearl Millet Sowing time • 1st or 2nd Week of February 

▪ Wind direction likely from NW-N in next 5 days with gusts of 13 to 19 km/h. 

 

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

region from 30 January to 03 fabruary 2023. Minimum temperature remain 10-14 °C in 

forecast period. 

General 

Advisory 
→ Keep monitoring and spray recommended pesticides to control disease in Rabi crops. 

→ Prepare the field and select the seed material for summer crops. 

→ Use organic and cow-based manure instead of chemical fertilizers, or use chemical 

fertilizers based on soil testing report. 

→ Do harvesting of early sown chickpea. 

→ Indigenous cow should be bred with proven bulls. 

→ Make arrangements to protect livestock from cold winds. Make use of bulbs to 

maintain proper temperature in the poultry house. 

→ To protect animals from cold winds, keep cattle indoors at night time. 

SMS 

Advisory:  
→ Do bed preparation of summer vegetable crops, and land preparation for the summer 

crops. 



Field 

Preparation 

and Variety 

Selection 

Land 

preparation 
• While preparing the land, apply 10 tonnes of well-

decomposed FYM per hectare before primary ploughing, 

then mix it well with a plough or hoe. 

Selection of 

varieties 
• (1) Gujarat Hybrid Bajri-526 (GHB-526) 

• (2) Gujarat Hybrid Millet-558 (GHB-558) 

• (3) Gujarat Hybrid Millet-538 (GHB-538) 

Mango Pea sized fruit Irrigation • Apply Irrigation at 15 days of interval when the fruit is 

about size of pea. 

Moisture 

conservation 
• Do mulching around the mango trees to prevent soil from 

direct insolation, or grow green gram/ Cluster bean/ Sun-

hamp around the trees to conserve the moisture. 

Fruit 

dropping 
• When the fruit is about the size of a pea, spray gibberellic 

acid @1 g /100 liters of water (10 ppm) (first dissolve 

gibberellic acid in 50 ml acetone or alcohol or sodium 

hydroxide and then in 100 liters of water) and spray with 

one kg of urea. 

Lime Fruiting Citrus Canker

 

• Apply four spray of Bordeaux mixture or copper based 

fungicide in November, February, June and July for the 

control of the citrus canker. 

Ber Fruiting Irrigation • Apply 4 irrigation in ber from October to February, 

Apply last irrigation in 2nd Week of January. 

Groundnut 

Summer 

 

Pre-Sowing Land 

Preparation 

and Variety 

Selection 

• Summer Groundnut Grow well in 23 to 25 °C 

temperatures so the cold is a decreasing in January, 

Groundnut should be sown.  

• Varieties: GG-2, GG-5, GG-6, TAG-24, TG-26, TPG-41, 

TG-37A, ICGS-37 choose any one early maturing variety 

from these.  

Spacing and 

Seed rate 
• Spacing: 30 X 10 cm 

• Seed rate: 120 to 130 kg/ha 

Seed treatment • Chemical: Tebuconazole or Thiram @ 3g/kg seed 

• Bio fungicide:  Trichoderma @ 10 g/kg seed with 

Rhizobium and Phosphate culture  

Fertilizer  • Apply after the soil testing. 

• Apply 8 to 10 tonne FYM/ha + Castor cake @ 1 ton/ha 

• Apply Sulphur @ 20 kg/ha if there is deficiency in soil 

• Recommended fertilizer dose: 25-50-0 NPK kg/ha 

Chickpea Pod 

development 

and grain 

filling 

Pod borer • Apply alternate spray of HaNPV 2 x 109 POBs/ml (5 

ml/10 lit. water) and chlorantraniliprole 18.5 SC 0.004 % 

(2 ml/10 lit. water) for effective and economic control of 

pod borer (Helicoverpa armigera) in chickpea crop. First 

spray to be started at 50% flowering and second at 15 

days after first spray 

Wilt and root 

rot 
• The severity of the disease can be reduced by dissolve 

carbendazim 50 WP @ 10 gm in 10 liters of water and 

applying it in the soil around the infected plants 



Stunt virus • As the disease is spread through aphid, systemic 

insecticide like Methyl-O-dimeton @12 ml Or 

dimethoate @ 10 ml Mix in 10 liters of water and spray 

as required 

Onion Bulb 

formation 

 • Seed should be sown on raised seedbed for seedling 

purpose. 

• Cary out transplanting of onion, if seedling is ready. 

• For the control of purple blotch blight and fusarium wilt 

disease in onion make 3 alternate sprays of Mancozeb 25 

gm and Carbendazim 10 gm in 10 litres of water at 10 

days interval. 

Mustard  Pod 

development  

Sawfly • Kill the caterpillars by hand by dipping them in kerosene 

water at the beginning of the infestation. Apply a spray 

of Neem oil 50 ml Or neem based pesticide 20 ml (1 EC) 

to 40 ml (0.15 EC) in 10 litres of water. However, if the 

infestation is not controlled then apply Spray of 

dimethoate 30 EC @ 10 ml or quinalphos 25 EC @ 20 

ml in 10 litres of water. 

White Rust • at the beginning of the disease Apply a spray of 

Mancozeb 75 WP 27 gm in 10 litres of water twice at 15 

days of interval. 

Powdery 

Mildew 
• Apply a spray of wettable Sulfur 80 WP @ 25 g or 

Dinocap 48 EC @ 5 ml or hexaconazole 5 EC @ 5 ml in 

10 litres of water. First spray at the initiation of the 

disease and one or two sprays depending on the severity 

of the disease. 

Garlic Vegetative 

stage 

Fertilizer • Apply 25 kg Nitrogen fertilizer at one month after sowing 

as supplementary dose. 

 Thrips • Apply schedule spraying of Beauveria bassisana 1.15 WP 

(Min. 2x106 cfu/g), first spray at initiation of pest 

infestation 0.0035 % (30 g/10 l of water). Subsequent 

second 0.007 % (60 g/10 l of water) and third 0.009 % 

(80 g/10 l of water) spray at 10 days interval for effective 

and economical management of thrips, Thrips tabaci in 

garlic. 

Brinjal  & 

Tomato 

Fruit 

Developement 

Sucking pest • For minimize population of whitefly, Spray 500 ml of 5 

% neem seed extract or neem oil 50 ml or Difenthiuron 

50 WP @ 16 gm / 10 lit of water.  

Fruit 

Developement 

Shoot & Fruit 

borer 
• In brinjal and tomato crops, monitoring of borers by 

using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For 

control of shoot and fruit borer in brinjal and tomato 

crops, infested fruits and shoots should be collected and 

buried into the soil.  If insect population is above ETL 

then spraying of chlorantraniliprole18.5 % SC 3.0 ml or 

DDVP @ 7 ml/10 litre of water is advised. 

Mites • If infestation of mite is observed in brinjal, then spraying 

of Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % EC @ 10 ml/ 

10 litre of water. 



Little leaf • Apply Carbofuran 3g @ 1 kg a.i./ha around the plant by 

ring method due to the disease is transmitted through 

jassids. Also, apply a spray of dimethoate 30 EC @ 10 ml 

or thiamethoxam 25 WG @ 4 gm at 10 to 12 days of 

intervals. 

Wheat Crown Root 

initiation and 

tillering 

Leaf blight 

and rust 
• To control leaf blight and rust in wheat, at the beginning 

of the disease apply a spray of Mancozeb 75 WP 27 gm 

in 10 litres of water twice at 15 days of interval. 

Termite • If a termite infestation is observed in the standing crop of 

wheat, immediately apply Fipronil 5 SC @ 1.6 litres or 

Chlorpyrifos 20 EC @ 1.5 litres with 100 kg of sand or 

soil per hectare. then lightly irrigate the crop. 

Corriender Flowering and 

Vegetative 

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 Flowering and 

Vegetative 

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. 

Thrips • Apply two sprays of Beauveria bassiana 1.15 WP (Min. 

2x106 cfu/g) 0.007 % (60 g/10 l of water), first at 

initiation of pest infestation and second at ten days 

interval for effective, economical and eco-friendly 

management of thrips 

Powdery 

Mildew 
• Apply spray of Propiconazole @ 10 ml/10 liter in water 

or Hexaconazole or Supher @ 15-20 kg/ha for control of 

powdery mildew. 

Fusarium 

Wilt 
• Apply spray of Mancozeb 75 WP @25 g liter or 

Azoxystrobin 23 SC @ 10 ml or Propineb 70 WP @ 15 g 

or Propiconazole 25 EC @ 10 ml in 10 liter of water for 

the control of fusarium wilt. 

Livestock

 

  • Sowing maize for the fodder purpose. 

• Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the 

control of tick. Carry out Brucella and other infectious& 

reproductive diseases evaluation. Spray phenyl in the 

animal shed to avoid flys and mosquitoes. 

• For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed 

+ 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield. Feed 

animals with a mixture of green grass + hay + minerals + 

dry feed. 
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