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Jamnagar District Agromet Advisory Service bulletin No. 59(2022 ) Date: 03-08-2022 

(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department) 

Significant weather for the preceding week 

weather parameter 

Rain fall (mm) 0.0-1.0 

Maximum temperature (◦C) 32.0-33.0 

Minimum temperature (
◦
C) 25.5-26.0 

Relative Humidity (%) 
Morning 85-91 

Afternoon 67-74 

Wind speed (Kmph) 10.1-12.6 

Weather forecasting for Jamnagar District 

Date Day-1 

03-08-2022 

Day-2 
04-08-2022 

Day-3 

05-08-2022 

Day-4 

06-08-2022 

Day-5 

07-08-2022 Parameters 

Rain fall (mm) 2 1 1 2 5 

Maximum temperature (
◦
C) 32 34 34 34 34 

Minimum temperature (
◦
C) 25 25 25 26 25 

 Relative Humidity-I (%) 78 77 76 79 78 

Relative Humidity-II (%) 66 58 56 55 64 

 Wind speed (Km/h) 23.2 16.2 15.2 19.8 26.9 

 Wind Direction (deg.) W W W W W 

Cloud cover (Okta) 
Generally 

Cloudy 

Generally 

Cloudy 

Generally 

Cloudy 
Cloudy Cloudy 

Note: Above forecast is the average situation of whole district not for one particular place. 
 

Gramin Krishi Mausam Seva, Krishi Vigyan Kendra, Jamnagar and Indian meteorological 

department announce upcoming five days weather forecast of  

Jamnagar district have sky will be observed generally cloudy to cloudy weather forecast in 

next five days. 



Rain fall: In the next week very light rainfall chances in some isolated places. 

Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range 32-34 °C and 25-26 

°C, respectively.   
Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 76-79 % & 55-66 %, 

respectively. 

Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be W and 15.2-26.9 

km/h, respectively. 
 

General Agricultural Advisory 

 In the next week sky will be observed generally cloudy to cloudy and very light 

rainfall chances in some isolated places. 

 Carry out agricultural operation like interculturing, weeding, spraying and apply 

supplementary dose of nitrogen fertilizer as per crop recommendation in clear sky 

condition.  

 Use trichoderma spp. @ 2.5 kg/ha for control of soil borne diseases like wilt in 

Cotton, Castor and Red gram and stem rot and collar rot in groundnut when sufficient 

moisture available in soil. 

 Control of sucking pest and larva pest spray 100 gm Beauveria bassiana powder in 15 

liter of water. 

 In the legumes crop and Groundnut crop not apply Urea fertilizer as a supplementary 

dose. 

 Control of larvae pest in all crop set the light trap par hector to control the adult of 

larvae. 

 

Crop wise Advisory 

crop  Advisory 

Kharif 
Groundnut 

 Spray ferrous sulfate 100 gram & citric acid 10 gram/10 litre of water to 

cure yellowing of groundnut crop. 

 Inter cropping: Sowing of pigion pea and castor as a inter crop with 

groundnut to reduse crop loss due to uneven weather and erratic rainfall. 

 Wilt: For the control of the wilt in groundnut, before sowing apply the 

2.5 kg tricodermawith 200-300 kg neem cake or caster cake per hecter. 



 Collar rot:For control of collar rot in groundnut carry out drenching of 

carbendazim 10 gm OR Heaxaconazole 15 ml/10 litre of water.   

 Monitor groundnut crop for infestation of aphids. If infestation found 

above ETL, then spray Imidacloprid 17.8 % EC 5 ml in 10 litre of water. 

 For the control of prodenia and heliothes spray the imabactin benzoet 10 

gm or diclorovosh 0.05% 8 ml or lorandralelprol 5 ml per pump in clear 

sky condition. 

 

Cotton  Inter cropping: Adopt inter crop like sesame, groundnut, soybean, 

pulses and maize in cotton crop for risk management at scarcity of 

rainfall condition. 

 Apply Ammoium sulphate and murate of potash fertilizers 30 kg/ha 

under vapsa condition. 

 Pink ballwarm:  In the early sowing crop put the 5 pheromone trap per 

hector and monitor the trap, if 8-10 adult observe in trap then spray 100 

gm Beauveria bassiana powder and 20 ml prophenophos mix in 10 liter 

of water.  

 

 Interculturing and hand weeding should be carried out invaspa 

condition.  

Soybean  Carry out inter culturing and weeding under vapsa condition. • Under 

scarcity of labour spray ready mix of Sodium Acifluorfen 16.5% + 

Clodinafop Propargyl 8% EC 20 ml in 10 litre of water water for control 

of broad and narrow leaves weed in soybean. 

Castor  Recommendation dose of fertilizer is 75 kg nitrogen and 50 kg 

phosphorus per hectors, so apply the 37.5 kg nitrogen and 50 kg 

phosphorus per hectors as a basal dose before sowing.  

 If sulphur deficiency in soil then apply 20 kg sulphur (in the form of 125 

kg gypsum) per hectors. 

 Castor crop sowing should be carried out in the starting of August 



month to prevent the crop against Semilooper attack. 

Sesame  Sesame can be grown as an intercrop and as a mixed crop with cotton, 

pigeon pea, Castor.  

 Carry out inter culturing and weeding at vapsa condition.  

 Yellowing of Leaves:  If the leaves observed yellow in the sesame crop, 

apply 19-19-19 NPK water soluble fertilizer @ 50 g. and copper 

oxychloride @ 30 g. in 15 liters of water as a spray. 

pearl millet  Interculturing and hand weeding should be carried out in vaspa 

condition.  

 Interculturing should be done two to three times to keep the crop weed 

free and maintain soil moisture. 

Red gram  In late sowing crop select the early mature variety like Gujarat tuver-100 

and Gujarat tuver-101 and medium late variety BDN-2. 

 Interculturing and hand weeding should be carried out.. 

Green gram/ 

Black gram/ 

Cowpea 

 Interculturing and hand weeding should be carried out in vaspa 

condition.  

Vegetables  leaf Webber: For the control of leaf Webber in fruit leafy vegetable 

spray 15 ml methyl-O-demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC) 

in 15 liter of water.   

 Thrips in chilli: For the control of thrips in chilli, spray 30 ml 

profenophos in 15 litres of water. In case of heavy attack make spray of 

spinosad or spinetoram 7-8 ml per 15 liter of water. 

 Fruit fly: For the control of Fruit fly spray acetamiprid 20 % 15 gm per 

15 liter water pump. 

 Fruit borer: In brinjal and tomato crops control of fruit borer, spray 

reenaxipayar @ 5 ml in 15 lit of water. In tomato crops control of fruit 

borer, spray indoxacarb 25 EC 30 ml or spinosad 45 EC 5 ml per pump 

mix in water and spray. 

 

 Mite: If mite infestation observe in vegetable then spray fenazaquin 10 

EC 10 ml or diafenuron 50 WP 15 gm per 15 liter water pump and 

carried out alternate spray. 

 Whitefly & jassids in Okra: For control of whitefly & jassids in Okra, 



 

spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml neem oil or acephate75 

% SP@ 15 gm or imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water. 

Animals  Essential salts/mineral mixture in appropriate quantities must be mixed 

with feed and given to the animals. 

 Spray phenyl in the animal shed to avoid flys and mosquitoes. Keep 

animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes.  

 Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to 

the animals. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 

50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield.  

 Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick. 
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