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જીલ્લા કૃષિ હવામાન એ કમ (DAMU) 
ગ્રામીણ કૃષિ માૌસમ સવેા (GKMS) 

કૃષિ વવજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવસીટી 
અમરેલી-૩૬૫૬૦૧ 

ફાેન નં. ૦૨૭૯૨ ૨૨૭૧૨૨  
(જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સીટી એન  ભારત માૌર્સમ વવભાગ દ્વારા રં્સપન્ન ) 

 

 
#AmritMahotsav 

 
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. ૦૭૭/૨૦૨૨ 
તા. ૨૭-૦૯-૨૦૨૨ 

 
એમર લી જીલ્લાની તા. 28/09/2022 થી 02/10/2022 ની હવામાન આગાહી: 

# હવામાન પવરબળા  28/09/2022 29/09/2022 30/09/2022 01/10/2022 02/10/2022 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 9 15 0 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°ર્સ .) 32 32 33 33 34 

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

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 82 85 86 86 85 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 53 54 51 49 45 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 11.6 11.9 12.4 12.9 13.2 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
288 291 283 283 257 

પશ્ચિમ વાયવ્ય પશ્ચિમ વાયવ્ય પશ્ચિમ વાયવ્ય પશ્ચિમ વાયવ્ય પશ્ચિમ નૌરુત્ય 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 4 3 5 2 1 

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 ઓંશ્ચશક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. ઓગામી ૨ વદવસ 
દરષમયાન જીલ્લા છુટા છવાયા વવસ્તારાેમા ંહળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. વદવસ ૩ થી ૫ દરષમયાન ખુબ ઓેછી શકયતા સાથ ે
અમુક જગ્યાઓ ેપર હળવા વરસાદની શકયતા છે. ઓગામી ૫ વદવસ દરષમયાન મહત્તમ તાપમાન  ૩૨-૩૪   °સ ેઅને લઘતુ્તમ તાપમાન ૨૩-
૨૪ °સ ેજેટલુ ંરહેવાની શક્યતા છે.  
 
પવનની ગવત ર્સામાન્ય, એંદાજીત ૧૧-૧૩ વકમી/કલાક ર્સુધી ની રહ વાની શક્યતા છ . વદશા મા ટાભાગ  પશ્ચિમ વાયવ્ય થી પશ્ચિમ નૌરુત્ય 
રહ વાની શકયતા છ .  
 
આગા તરંુ એનુમાન: તા. ૦૩ થી ૦૭ આ ક્ા બર દરષમયાન સાૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છ વવસ્તારમા ંહવામાન ઓશં્ચશક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા 
છે. અમુક વિસ્તારાોમાાં ઓોછી શક્યતા સાથો હળિા િરસાદની 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. 

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


→ 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 .   

→ 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. 

SMS → 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. 

 
 

પાક મુજબ કૃષિ ર્સલાહ 

પાક પાક એવસ્થા 
કામગીરી / જાત / 
રા ગ/ જીવાત 

કૃષિ ર્સલાહ 

ડંુગળી 
(ચા માર્સુ) 

વૃદ્ધિ એન  કંદના  
વવકાર્સ 

 ઓગામી વદિસાોમાાં ભારો થી અતતભારો િરસાદની શક્યતા હાોિાથી જંતુનાશક દવાઓે, ખાતરા ે

નાે છંટકાવ કરવાે નવહ. ખેતરમાથંી વધારાના પાણીના વનકાલની વ્યવિા કરવી. 

મગફળી 
(ચા માર્સુ) 

ફૂલ થી ર્સુયા એન  
ડા ડવા 
બંધાવવાની   
એવસ્થા/ પાક 
એવસ્થા 

 
• ઓગામી વદિસાોમાાં ભારો થી અતતભારો િરસાદની શક્યતા હાોિાથી જંતુનાશક દવાઓે, ખાતરા ે

નાે છંટકાવ કરવાે નવહ. ખેતરમાથંી વધારાના પાણીના વનકાલની વ્યવિા કરવી. 

એ રંડા 
વાનસ્પવતક વૃદ્ધિ 

 
• ઓગામી વદિસાોમાાં ભારો થી અતતભારો િરસાદની શક્યતા હાોિાથી જંતુનાશક દવાઓે, ખાતરા ે

નાે છંટકાવ કરવાે નવહ. ખેતરમાથંી વધારાના પાણીના વનકાલની વ્યવિા કરવી. 

કપાર્સ 

 

વાનસ્પવતક વૃદ્ધિ 
થી ચાબખા 
એવસ્થા 

 • ઓગામી વદિસાોમાાં ભારો થી અતતભારો િરસાદની શક્યતા હાોિાથી જંતુનાશક દવાઓે, ખાતરા ે

નાે છંટકાવ કરવાે નવહ. ખેતરમાથંી વધારાના પાણીના વનકાલની વ્યવિા કરવી. 

તુવ ર વાવ તર થી 
ઉગાવા   

 • ઓગામી વદિસાોમાાં ભારો થી અતતભારો િરસાદની શક્યતા હાોિાથી જંતુનાશક દવાઓે, ખાતરા ે

નાે છંટકાવ કરવાે નવહ. ખેતરમાથંી વધારાના પાણીના વનકાલની વ્યવિા કરવી. 

પશપુાલન 

 

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

@ 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 ઓવશ્યકતાને 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 ક્લલક 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. 077 (2022) 

Date:27-09-2022 

 
Weather Forecast from 28/09/2022 to 02/10/2022 

# Parameter 28/09/2022 29/09/2022 30/09/2022 01/10/2022 02/10/2022 

1 Rainfall (mm) 9 15 0 0 0 

2 Max.Temp.(°C) 32 32 33 33 34 

3 Min.Temp.(°C) 24 24 24 24 23 

4 RH-I (%) 82 85 86 86 85 

5 RH-II (%) 53 54 51 49 45 

6 Wind Speed (kmph) 11.6 11.9 12.4 12.9 13.2 

7 Wind Direction(deg.) 
288 291 283 283 257 

WNW WNW WNW WNW WSW 

8 Total CC (octa) out of 8 4 3 5 2 1 

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 2 days, and isolated very light to 

light rainfall likely in Day3-5 over the district. The minimum temperature is likely to be 

23-24 °C. The maximum temperature is likely to be 32-34° C in next five days. 

 

▪ Wind direction likely from WNW-WSW in next 5 days with gusts of 11 to 13 km/h. 

 

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

and Kutch region on 03 to 10 October. Maximum temperature and minimum temperature 

likely normal on period of extended range forecast.  

https://t.me/amrelidamu
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Crops Crop Stage Practices 
Advisory 

Onion 

(Kharif) 

Growth and 

Bulb 

Development 

 o Avoid spray of insecticides, pesticides and application 

of ferlizers due to heavy to very heavy rainfall 

forecasted  in next two days, Arrangement of extensive 

drainage facilities in the fall out areas. 

Groundnut Pegging and 

Pod 

developenment  

 • Avoid spray of insecticides, pesticides and application of 

ferlizers due to heavy to very heavy rainfall forecasted  

in next two days, Arrangement of extensive drainage 

facilities in the fall out areas. 

Castor Vegetative 

Growth 

 Avoid spray of insecticides, pesticides and application 

of ferlizers due to heavy to very heavy rainfall 

forecasted  in next two days, Arrangement of extensive 

drainage facilities in the fall out areas. 

Cotton Vegetative to 

first square 

 • Avoid spray of insecticides, pesticides and application of 

ferlizers due to heavy to very heavy rainfall forecasted  

in next two days, Arrangement of extensive drainage 

facilities in the fall out areas. 

Sesame  Flowering and 

capsule 

formation 

 • Avoid spray of insecticides, pesticides and application of 

ferlizers due to heavy to very heavy rainfall forecasted  

in next two days, Arrangement of extensive drainage 

facilities in the fall out areas. 

Pigeon Pea   • Avoid spray of insecticides, pesticides and application of 

ferlizers due to heavy to very heavy rainfall forecasted  

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. 

SMS 

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

guideline of economic threshold level for the spray of insecticides. 



in next two days, Arrangement of extensive drainage 

facilities in the fall out areas. 

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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