
 

ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભવેલા 
શલાભાન આગાશી  આધાયીત કૃષ વરાશ બરેુટીન 

ઉતય વૌયાષ્ટ્ર ખેતઆફોશલાકીમ  ષલબાગ 

જુનાગઢ કૃષ યનુીલવીટી, તયઘડડમા-૩૬૦૦૦૨૩ 

ભો.ન.ં ૯૪૨૬૯૩૮૨૩૫ 
તા.૧૯-૦૫-૨૦૨૧ થી તા.૨૩-૦૫-૨૦૨૧ 

 

 
(ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ વેલા, સકૂીખેતી વળંોધન કેન્દ્ર ,જુ.ક.ૃય,ુ.તયઘડડમા અને બાયત ભૌવભ ષલબાગ રાયા વંન્ન( 

ગજુયાતના ઉત્તય વૌયાષ્ટ્રના જજલ્રાઓનુ ંકૃષ શલાભાન બરેુટીન ન.ં૧૪/૨૦૨૧ 
ાછરાઅઠલાડીમાનુયંાજકોટનુશંલાભાન 

શલાભાન ડયફો  
લયવાદ)ભી.ભી( 27.7 

ભશતભ તાભાન)વે.ગે્ર( 38.8-42.4 

રઘતુભ તાભાન)વે.ગે્ર( 20.0-27.4 

બેજ )%(વલાય 66-97 

બેજ )%(ફોયફાદ 22-46 

લનનીગષત )ડકભી/કરાક( 6.6-26.0 

શલાભાન આગાશી :ત્રક-ક 
ઉતય વૌયાષ્ટ્ર ખેતઆફોશલાકીમ ષલબાગ-શલાભાન આગાશી ૨૩-૦૫-૨૦૨૧વલાયના ૮.૩૦સધુી 

તા.૧૯-૦૫-૨૦૨૧થી ૨૩-૦૫-૨૦૨૧ 
કૃષવરાશ : 

 બાયત વયકાયશ્રીના શલાભાન ખાતા તયપથી ભેર શલાભાન ભાડશતી અનવુાય અતે્રના ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ 

વેલા ષલબાગ ,જુનાગઢ કૃષ યષુનલવીટી , તયઘડીમા તયપથી જણાલલાભા ં આલેછે કે  ,ઉતય વૌયાષ્ટ્ર ખેત 

આફોશલાકીમ ષલસ્તાયના 
યાજકોટ : 

તાયીખ ડદલવ-૧ 
૧૯-૦૫-૨૦૨૧ 

ડદલવ-૨ 
૨૦-૦૫-૨૦૨૧ 

ડદલવ-૩ 
૨૧-૦૫-૨૦૨૧ 

ડદલવ-૪ 
૨૨-૦૫-૨૦૨૧ 

ડદલવ-૫ 
૨૩-૦૫-૨૦૨૧ ેયાભીટય 

લયવાદ(ભી.ભી.) 116 0 0 0 0 



ભશતભતાભાન) વે.ગે્ર( 34 39 40 40 39 

રઘતુભતાભાન) વે.ગે્ર( 25 25 25 25 25 

ભશતભબેજ )%(વલાય 79 82 81 78 75 

રઘતુભબેજ )%( ફોયફાદ 47 27 29 31 35 

લનનીગષત)ડકભી/કરાક) 30 24.8 22.8 27.1 26.1 

લનનીડદળા(ડીગ્રી) 294 257 248 248 248 

લાદનીસ્સ્થષત(ઓકટા(  8 5 1 0 0 

 યાજકોટ જીલ્રાભા ં આગાભી તા. ૧૯-૦૫-૨૦૨૧થીતા.૨૦-૦૫-૨૦૨૧ દયમ્માન બેજલાળં અને લાદછાયુ ંઅને  

બાયે થી અષત બાયે લયવાદ થલાની ળક્યતા છે. તા. ૨૧-૦૫-૨૦૨૧ થી તા.૨૩-૦૫-૨૦૨૧ દયમ્માન સકંુુ, ગયભ, 

બેજલાળં અને લાદછાયુ ંયશલેાની ળક્યતા છે. 
 આ વભમ ગાાભા ંભશતભ તાભાન ડદલવ દયમ્માન ૩૪-૪૦ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ તાભાન 

યાત્રી દયમ્માન ૨૫-૨૫ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 
 આ વભમગાા દયમ્માન ભશત્તભ અને રઘતુ્તભ બેજનુ ંપ્રભાણ અનકુ્રભે ૭૫-૮૨ અને ૨૭-૪૭ યશળેે. 
 લનની ડદળા લામવ્મ અને ષિભની યશલેાની અને લનની ઝડ ૨૨.૮થી ૩૦ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા 

છે. 

 
ભોયફી: 

તાયીખ ડદલવ-૧ 
૧૯-૦૫-૨૦૨૧ 

ડદલવ-૨ 
૨૦-૦૫-૨૦૨૧ 

ડદલવ-૩ 
૨૧-૦૫-૨૦૨૧ 

ડદલવ-૪ 
૨૨-૦૫-૨૦૨૧ 

ડદલવ-૫ 
૨૩-૦૫-૨૦૨૧ ેયાભીટય 

લયવાદ(ભી.ભી.) 69 0 0 0 0 

ભશતભતાભાન) વે.ગે્ર( 30 39 38 39 39 

રઘતુભતાભાન) વે.ગે્ર( 24 26 26 27 26 

ભશતભબેજ )%(વલાય 78 80 78 75 74 

રઘતુભબેજ )%( ફોયફાદ 48 23 32 31 36 

લનનીગષત)ડકભી/કરાક) 39 26 27 32 29 

લનનીડદળા(ડીગ્રી) 298 257 248 248 248 

લાદનીસ્સ્થષત(ઓકટા(  8 6 1 0 0 

 ભોયફી જીલ્રાભા ં આગાભી તા. ૧૯-૦૫-૨૦૨૧થીતા.૨૦-૦૫-૨૦૨૧ દયમ્માન બેજલાળં અને લાદછાયુ ંઅને  

બાયે થી અષત બાયે લયવાદ થલાની ળક્યતા છે. તા. ૨૧-૦૫-૨૦૨૧ થી તા.૨૩-૦૫-૨૦૨૧ દયમ્માન સકંુુ, ગયભ, 

બેજલાળં અને લાદછાયુ ંયશલેાની ળક્યતા છે. 
 આ વભમ ગાાભા ંભશતભ તાભાન ડદલવ દયમ્માન ૩૦-૩૯ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ તાભાન 

યાત્રી દયમ્માન ૨૪-૨૭ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 



 આ વભમગાા દયમ્માન ભશત્તભ અને રઘતુ્તભ બેજનુ ંપ્રભાણ અનકુ્રભે ૭૪-૮૦ અને ૨૩-૪૮ યશળેે. 

 લનની ડદળા લામવ્મ અને ષિભની યશલેાની અને લનની ઝડ ૨૬થી ૩૯ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા છે. 

 
 
 

દેલભષૂભદ્વાયકા;  
તાયીખ ડદલવ-૧ 

૧૯-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૨ 

૨૦-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૩ 

૨૧-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૪ 

૨૨-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૫ 

૨૩-૦૫-૨૦૨૧ ેયાભીટય 
લયવાદ(ભી.ભી.) 1 0 0 0 0 

ભશતભતાભાન) વે.ગે્ર( 37 37 36 36 35 

રઘતુભતાભાન) વે.ગે્ર( 26 26 26 26 26 

ભશતભબેજ )%(વલાય 65 85 84 81 81 

રઘતુભબેજ )%( ફોયફાદ 53 42 48 52 58 

લનનીગષત)ડકભી/કરાક) 28 25 27 32 30 

લનનીડદળા(ડીગ્રી) 333 249 246 248 248 

લાદનીસ્સ્થષત(ઓકટા(  8 6 3 1 1 

 દેલભષૂભ દ્વાયકા જીલ્રાભા ંઆગાભી તા. ૧૯-૦૫-૨૦૨૧થીતા.૨૦-૦૫-૨૦૨૧ દયમ્માન બેજલાળં અને લાદછાયુ ં
અને  શલો લયવાદ થલાની ળક્યતા છે. તા. ૨૧-૦૫-૨૦૨૧ થી તા.૨૩-૦૫-૨૦૨૧ દયમ્માન સકંુુ, ગયભ, 

બેજલાળં અને લાદછાયુ ંયશલેાની ળક્યતા છે. 
 આ વભમ ગાાભા ંભશતભ તાભાન ડદલવ દયમ્માન ૩૫-૩૭ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ તાભાન 

યાત્રી દયમ્માન ૨૬-૨૬ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 
 આ વભમગાા દયમ્માન ભશત્તભ અને રઘતુ્તભ બેજનુ ંપ્રભાણ અનકુ્રભે ૬૫-૮૫ અને ૪૨-૫૮ યશળેે. 
 લનની ડદળા લામવ્મ, ષિભ અને નૈઋત્મની યશલેાની અને લનની ઝડ ૨૫થી૩૨ કીભી/કરાક યશલેાની 

ળક્યતા છે. 
 
 

સયેુન્દ્રનગય : 
તાયીખ ડદલવ-૧ 

૧૯-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૨ 

૨૦-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૩ 

૨૧-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૪ 

૨૨-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૫ 

૨૩-૦૫-૨૦૨૧ ેયાભીટય 
લયવાદ(ભી.ભી.) 120 0 0 0 0 

ભશતભતાભાન) વે.ગે્ર( 34 39 40 40 39 

રઘતુભતાભાન) વે.ગે્ર( 25 25 25 25 25 

ભશતભબેજ )%(વલાય 82 79 76 74 74 



રઘતુભબેજ )%( ફોયફાદ 63 30 31 31 34 

લનનીગષત)ડકભી/કરાક) 47 22 21 26 25 

લનનીડદળા(ડીગ્રી) 290 257 246 248 248 

લાદનીસ્સ્થષત(ઓકટા(  8 6 1 0 0 

 સયેુન્દ્રનગય જીલ્રાભા ંઆગાભી તા. ૧૯-૦૫-૨૦૨૧થીતા.૨૦-૦૫-૨૦૨૧ દયમ્માન બેજલાળં અને લાદછાયુ ંઅને  

બાયે થી અષત બાયે લયવાદ થલાની ળક્યતા છે. તા. ૨૧-૦૫-૨૦૨૧ થી તા.૨૩-૦૫-૨૦૨૧ દયમ્માન સકંુુ, ગયભ, 

બેજલાળં અને લાદછાયુ ંયશલેાની ળક્યતા છે. 
 આ વભમ ગાાભા ંભશતભ તાભાન ડદલવ દયમ્માન ૩૪-૪૦ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ તાભાન 

યાત્રી દયમ્માન ૨૫-૨૫ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 
 આ વભમગાા દયમ્માન ભશત્તભ અને રઘતુ્તભ બેજનુ ંપ્રભાણ અનકુ્રભે ૭૪-૮૨ અને ૩૦-૬૩ યશળેે. 
 લનની ડદળા ષિભ અને નૈઋત્મની યશલેાની અને લનની ઝડ ૨૧થી૪૭ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા છે. 

 
 
 
 

અભયેરી : 
તાયીખ ડદલવ-૧ 

૧૯-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૨ 

૨૦-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૩ 

૨૧-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૪ 

૨૨-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૫ 

૨૩-૦૫-૨૦૨૧ ેયાભીટય 
લયવાદ(ભી.ભી.) 120 0 0 0 0 

ભશતભતાભાન) વે.ગે્ર( 32 39 39 39 38 

રઘતુભતાભાન) વે.ગે્ર( 25 26 26 26 26 

ભશતભબેજ )%(વલાય 84 85 83 82 77 

રઘતુભબેજ )%( ફોયફાદ 53 30 37 39 40 

લનનીગષત)ડકભી/કરાક) 26 23 20 23 24 

લનનીડદળા(ડીગ્રી) 270 257 248 248 248 

લાદનીસ્સ્થષત(ઓકટા(  8 5 1 0 1 

 અભયેરી જીલ્રાભા ંઆગાભી તા. ૧૯-૦૫-૨૦૨૧થીતા.૨૦-૦૫-૨૦૨૧ દયમ્માન બેજલાળં અને લાદછાયુ ંઅને  

બાયે થી અષત બાયે લયવાદ થલાની ળક્યતા છે. તા. ૨૧-૦૫-૨૦૨૧ થી તા.૨૩-૦૫-૨૦૨૧ દયમ્માન સકંુુ, ગયભ, 

બેજલાળં અને લાદછાયુ ંયશલેાની ળક્યતા છે. 
 આ વભમ ગાાભા ંભશતભ તાભાન ડદલવ દયમ્માન ૩૨-૩૯ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ તાભાન 

યાત્રી દયમ્માન ૨૫-૨૬ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 
 આ વભમગાા દયમ્માન ભશત્તભ અને રઘતુ્તભ બેજનુ ંપ્રભાણ અનકુ્રભે ૭૭-૮૫ અને ૩૦-૫૩ યશળેે. 
 લનની ડદળા ષિભની યશલેાની અને લનની ઝડ ૨૦થી૨૬ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા છે. 



 
 
 

જાભનગય : 
તાયીખ 

 
ડદલવ-૨ 

૨૦-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૩ 

૨૧-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૪ 

૨૨-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૫ 

૨૩-૦૫-૨૦૨૧ 
ડદલવ-૧ 

૧૯-૦૫-૨૦૨૧ 
ેયાભીટય 

લયવાદ(ભી.ભી.) 68 0 0 0 0 

ભશતભતાભાન) વે.ગે્ર( 37 40 39 40 39 

રઘતુભતાભાન) વે.ગે્ર( 25 26 26 26 26 

ભશતભબેજ )%(વલાય 72 82 82 78 78 

રઘતુભબેજ )%( ફોયફાદ 44 35 39 41 48 

લનનીગષત)ડકભી/કરાક) 28 27 27 31 29 

લનનીડદળા(ડીગ્રી) 302 252 248 248 248 

લાદનીસ્સ્થષત(ઓકટા(  8 6 2 0 1 

 જાભનગય જીલ્રાભા ંઆગાભી તા. ૧૯-૦૫-૨૦૨૧થીતા.૨૦-૦૫-૨૦૨૧ દયમ્માન બેજલાળં અને લાદછાયુ ંઅને  

બાયે થી અષત બાયે લયવાદ થલાની ળક્યતા છે. તા. ૨૧-૦૫-૨૦૨૧ થી તા.૨૩-૦૫-૨૦૨૧ દયમ્માન સકંુુ, ગયભ, 

બેજલાળં અને લાદછાયુ ંયશલેાની ળક્યતા છે. 
 આ વભમ ગાાભા ંભશતભ તાભાન ડદલવ દયમ્માન ૩૭-૪૦ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ તાભાન 

યાત્રી દયમ્માન ૨૫-૨૬ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 
 આ વભમગાા દયમ્માન ભશત્તભ અને રઘતુ્તભ બેજનુ ંપ્રભાણ અનકુ્રભે ૭૨-૮૨ અને ૩૫-૪૮ યશળેે. 
 લનની ડદળા લામવ્મ અને ષિભની યશલેાની અને લનની ઝડ ૨૭થી૩૧ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા છે. 

 
 કોયોના લામયવ ના વકં્રભણને અટકાલલા ખેતી કામો અને ખેત ેદાળના લેચાણ અને ફીજ, ખાતય અને 

દલાઓની ખયીદી દયમ્માન ભોં ય કડંુ (ભાસ્ક) ફાધંી યાખવુ ંઅને ફે વ્મસ્તત લચ્ચે ૬થી૭ ફૂટ અંતય જાલવુ.ં 

 તા.૨૩થી૨૯ભે-૨૦૨૧:શલાભાન આગોતયો લયતાયો : તા.૨૩થી૨૯ભે-૨૦૨૧ દયમ્માન સકંુુ, ગયભ, 

બેજલાળં, ભોટાબાગે લાદછાયુ ંઅને શલા થી ભધ્મભ લયવાદ થલાની ળક્યતાછે. 
 ખેતયભાં નીચાણ લાા ષલસ્તાયભાં બયામેર ાણીનો ષનકાર કયલો અને જે ષલસ્તાભા ંલાલણી ભાટે 

પયુતો લયવાદ શોમ અને લાલેતય ભાટે  ખેતય ખેડીને તૈમાય શોમ તો લેરડી ભગપી   જીજી -૧૭ અને 

જીજી-૧૮ અને અધધ લેરડી ભગપી જીજી-૨૦ , ૨૨ નુ ંલાલેતય કયવુ.ં 
 

 શલાભાનચેતલણી: - 
 ભોફાઈરવદેંળ:   જે ષલસ્તાભાં લાલણી ભાટે પયુતો લયવાદ શોમ  અને લાલેતય  ભાટે ખેતય ખેડીને તૈમાય 



શોમ તો લેરડી ભગપી  જીજી - ૧૭ અને જીજી-૧૮ અને અધધ લેરડી ભગપી જીજી-૨૦ , ૨૨ નુ ં
લાલેતય કયવુ.ં 

 

મખુ્માક ાકઅલસ્થા યોગ/જીલાત/જાત કૃષવરાશ 
(૧૦ રીટય ાણીભા ંષભશ્ર કયી બરાભણ કયેર દલા છાટંલી ) 

તયુીમા, 
દૂધી, 
ગરકા, 
કાયેરા, 
ગલુાય, 
કાકડી, 

ફૂર/પ 

 

વપેદભાખી 
 
 
 
 
 

કથીયી 
 

તછાયો 

 ઉનાળ ળાકબાજીભા ં વપેદ ભાખીના ષનમતં્રણ ભાટે રીંફોીનુ ં
તેર ૫૦ ષભલર અથલા રીંફોીના ભીંજનુ ં૫ ટકા અકધનુ ંરાલણ 

૫૦૦ ભીરી અને ઈભીડાતરોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ષભરી અથલા 
એવીટેભાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રાભ દલાને ૧૦ રીટયાણીભા ં ષભશ્ર 

કયીને છંટકાલ કયલો. 
 જો ાનકથીયીનો ઉરલ શોમ તો ઇથીઓન ૩૦ ષભરી પ્રષત ં 

છાન્દ્કાલ કયલો. 
 લેરાલાા ળાકબાજીભા ંતછાયાના ષનમતં્રણ ભાટે ભેન્દ્કોઝેફ ૪૦ 

ગ્રાભ પ્રષત ંભા ંષભશ્ર કયી છંટકાલ કયલો. 
 

તયબચુ 

બીંડા ફૂર/પ વપેદભાખી,  
 
 
 
 

ાનકથીયી 

 વપેદ ભાખીના ષનમતં્રણ ભાટે રીંફોીનુ ં તેર ૫૦ ષભલર અથલા 
રીંફોીના ભીંજનુ ં ૫ ટકા અકધનુ ં રાલણ ૫૦૦ ભીરી અને 

ઈભીડાતરોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ ષભરી અથલા એવીટેભાપ્રીડ ૨૦ ટકા 
૫ ગ્રાભ દલાને ૧૦ રીટય ાણીભા ંષભશ્ર કયીને છંટકાલ કયલો. 

 જો ાનકથીયીનો ઉરલ શોમ તો ઇથીઓન ૩૦ ષભરી પ્રષત ં 

છંટકાલ કયલો. 
 બીંડાની ળીંગની લીણી ફાદ૨૦કી.ગ્રા./શકેટયયયુીમા ખાતય 

આવુ.ં 

યીંગણી ફુર/પ વપેદભાખી 
 
 
 
 
ડંુખઅને 
પકોયીખાનાયઈમ
 

 યીંગણીભા ં વપેદ ભાખીના ષનમતં્રણ ભાટે રીંફોીનુ ં તેર ૫૦ 

ષભલર અથલા રીંફોીના ભીંજનુ ં ૫ ટકા અકધનુ ં રાલણ ૫૦૦ 

ભીરી અને ડામપેન્દ્થાયયુોન ૫૦ ટકા લે.ા. ૧૬ ગ્રાભ અથલા 
રામઝોપોવ ૪૦ ઈવી ૨૫ ષભ.રી.  દલાને ૧૦ રીટય ાણીભા ં
ષભશ્ર કયીને છંટકાલ કયલો. 

 પ અને ડોકાની ઈમોનો ઉરલ શોમ તો નકુળાન ાભેર પ 

અને ડોકા તોડીને જભીનભા ંદાટંી દેલા અને તરોયાનરાનીરીપ્રોર 

૧૮.૫ એવ.વી (યીનાક્ષીામય) દલા ૩ ષભરી ૧૦ રીટય ાણીભા ં



 ષભશ્ર કયીને છંટકાલ કયલો. 
ટાભેટી ફુર/પ વપેદભાખી 

 
 
 
 
 
 
 
 
ાનકથીયી 
 
 
 
 
 

 ટાભેટીભા ં વપેદ ભાખીના ષનમતં્રણ ભાટે રીંફોીનુ ં તેર ૫૦ 

ષભલર અથલા રીંફોીના ભીંજનુ ં ૫ ટકા અકધનુ ં રાલણ ૫૦૦ 

ભીરી અને ડામપેન્દ્થાયયુોન ૫૦ ટકા લે.ા. ૧૬ ગ્રાભ અથલા 
રામઝોપોવ ૪૦ ઈવી ૨૫ ષભ.રી.  દલાને ૧૦ રીટયાણીભા ં
ષભશ્ર કયીને છંટકાલ કયલો. 

 
 ટાભેટીભા ંજો ાનકથીયીનો ઉરલ શોમ તો ઈથીઓન ૫૦ ટકા 

ઇવી ૧૫ ષભરી અથલા પ્રોયગાઈટ૫ ૭ઈ.વી. ૧૦ ષભરી પ્રષત 

૧૦ રીટયાણીભા ંષભશ્ર કયીને છંટકાલ કયલો. 

 
ભયચી વધૃ્ધધ/ફુર/પ થ્રીપ્વ,વપેદભાખી 

 
 
ાન કથીયી 
 
 

 પ્રોપેનોપોવ ૨૦ ભીરી અને રીંફોીનુ ં તેર ૫૦ ષભરી અથલા 
રીંફોીના ભીંજનુ ં ૫ ટકા અકકનુ ં દ્રાલણ ૫૦૦ ષભરી ૧૦રી. 
ાણીભા ં ષભશ્ર કયી છટંકાલ કયલો. થ્રીપ્વનો લધ ુઉદ્રલ શોમ 

તો સ્ીનોવાદ અથલા સ્ીનેટોયભ દલા ૫ ષભરી. પ્રષત ં 

છાટંલી.  
 ભયચીભા ંજો ાનકથીયીનો ઉરલ શોમ તો ઈથીઓન ૫૦ ટકા 

ઇવી ૧૫ ષભરી અથલા પ્રોયગાઈટ ૫૭ ઈ.વી. ૧૦ ષભરી પ્રષત 

૧૦ રીટયાણીભા ંષભશ્ર કયીને છંટકાલ કયલો. 



જા.ન.ંજુકૃય/ુસ.ૂખે./એગ્રોભેટ/બરેુટીન/ /૨૦૨૧, 
તયઘડડમા)યાજકોટ), તાયીખ:૧૩/૦૫/૨૦૨૧. 

 
 
 
 
 

તતં્રીશ્રી/ડામયેકટયશ્રી, 
યાજકોટ,  
 
 

રીંબ ુ પનોષલકાવ ાનકોયીય ુ

 
 
 

કથીયી 

 

 

 ાનકોયીયનુા ષનમતં્રણ ભાટે ઈભીડાકરોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ ભી.રી. 
૧૦ લરટય ાણીભા ંષભશ્ર કયીને છાટંલી. 
 

 રીંબડુીભા ં જો ાનકથીયીનો ઉરલ શોમ તો પ્રોયગાઈટ૫૭ 
ઈ.વી. ૧૦ ષભરી પ્રષત ૧૦ રીટયાણીભા ં ષભશ્ર કયીને છંટકાલ 

કયલો. 

 
શ/ુ 
ભયઘા 

 

તાભાન ઉંચુ ંયશલેાના કાયણે ઢોયને ડદલવના વભમે છામડાભાં યાખલા અને ષભનયર ષભક્ષ્ચયયકુ્ત 

ીલાના  સ્લચ્છ ાણીની વ્મલસ્થા કયલી. દુધાા શઓુને ઉનાાભા ં ઠંડક આલા ાણીનો 
છટંકાલ કયલો. ખોયાકભા  ંરીરા  ચાયાનુ ંપ્રભાણ લધાયવુ ં .દુધાા શઓુના આઉને ઝીંકઓક્વાઈડ 

અથલા ફોડયકાલડયથી ફયાફય વાપ કયવુ.ં  શઓુભાં ગસુઢંો અને ગાઠંીમા તાલના યોગના 
ષનમતં્રણ ભાટે યવીકયણ કયાલવુ.ં ષલટાભીન એ તથા ડી યુકો આલા. કયષભમાની દલા આલી. 
દુધાા શઓુને પ્રષત રીટય દુધની ઊજ શોમ તેભને ષનમષભત ૧ કી.ગ્રા. પીડ + ૫૦  ગ્રાભ ખનીજ 

તત્તત્તલોનુ ંષભશ્રણ આવુ.ં  રીલ  ુઘાવ, સકંુુ ઘાવ અને ખનીજ તત્તલોનુ ંષભશ્રણ ખોયાકભા  ંઆવુ.ં તેભજ 

ભાખીઓના ઉદ્રલથી ફચલા પીનાઈર છાટંવુ ં .ઈતયડીના ષનમતં્રણ ભાટે ડેલ્ટાભેથ્રીન  અથલા 
એભીરાઝ૨ ભી.રી. ૧ રીટય ાણીભાં નાખીને છાટંલી. 

નોંધ નીચેની એ ડાઉનરોડ કયો 
 ભૌવભ એ જીલ્રા પ્રભાણે શલાભાન આગાશી અને ચેતલણી ભાટે. 
 ભેઘદૂત એ શલાભાન આધાડયત કૃષવરાશ બરેુટીન ભાટે. 

 દાભીની એ લયવાદી લીજીની ચેતલણી ભાટે. 



ઉયોક્ત ભાડશતી આના દૈષનક વભાચાય ત્રોભા ં,યેડીમોભા ંગાભના ચોયાના કામકક્રભભા ંતથા ટીલીના ગ્રામ્મ 

કામકક્રભભા ંષલનામલૂ્મે પ્રષવધધ કયાલલા નમ્ર ષલિંનતી છે. વશકાયની અેક્ષા વશ આબાય. 
 

ટેક્નીકર ઓડપવય 
સકુીખેતી વળંોધન કેન્દ્દ્ર 

જુનાગઢ કૃષ યષુનલષવિટી 
તયઘડીમા 
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Agromet Advisory Service bulletinNo.14 for North Saurashtradistricts(Gujarat) 

 
(Issued jointly by AMFU-DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) & India Meteorological Department) 

 

(Period19 to 23-May - 2021) 
 

Significant past weather for the preceding week of Rajkot 
Rainfall (mm) 27.7 
Maximum temperature (

o
C ) 38.8-42.4 

Minimum temperature (
o
C ) 20.0-27.4 

Relative Humidity (%) I  66-97 
Relative Humidity (%) II 22-46 
Wind speed (Kmph) 6.6-26.0 

 

Weather forecast until08-30 hrs.of 23/05/2021 
 

(1) RAJKOT DISTRICT: 

 19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021 22/05/2021 23/05/2021 

Rainfall (mm) 116 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 34 39 40 40 39 

Min.Temp.(oC) 25 25 25 25 25 

RH-I (%) 79 82 81 78 75 

RH-II (%) 47 27 29 31 35 

Wind Speed (kmph) 30 24.8 22.8 27.1 26.1 

Wind Direction(deg.) 294 257 248 248 248 

Total CC (octa) 8 5 1 0 0 

 Rainfall: Humid and generally cloudy to cloudy weather with heavy to very heavy rainfall 

forecasted for 19- May, thereafter dry and mainly clear weather forecasted for 21-23 May. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 34-40°c and 25-



25°c, respectively. 

 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 75-82% &27-47, 

respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be NW, W and 22.8-30.0 

km/h, respectively. 

 

(2) MORBI DISTRICT: 

 19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021 22/05/2021 23/05/2021 

Rainfall (mm) 69 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 30 39 38 39 39 

Min.Temp.(oC) 24 26 26 27 26 

RH-I (%) 78 80 78 75 74 

RH-II (%) 48 23 32 31 36 

Wind Speed (kmph) 39 26 27 32 29 

Wind Direction(deg.) 298 257 248 248 248 

Total CC (octa) 8 6 1 0 0 

 Rainfall: Humid and generally cloudy to cloudy weather with heavy to very heavy rainfall 

forecasted for 19 May, thereafter dry and mainly clear weather forecasted for 21-23 May. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 30-39°c and 24-27°c, 

respectively. 

 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 74-80% &23-48, 

respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be NW, W and 26-39 km/h, 

respectively. 

 

 

 

 

 

(3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT: 

 

 19/05/2021 20/05/2021 216/05/2021 22/05/2021 23/05/2021 

Rainfall (mm) 1 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 37 37 36 36 35 

Min.Temp.(oC) 26 26 26 26 26 

RH-I (%) 65 85 84 81 81 

RH-II (%) 53 42 48 52 58 

Wind Speed (kmph) 28 25 27 32 30 

Wind Direction(deg.) 333 249 246 248 248 



Total CC (octa) 8 6 3 1 1 

 Rainfall: Humid and generally cloudy to cloudy weather with light rainfall forecasted for 19- 

May, thereafter dry and mainly clear weather forecasted for 21-23 May. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 35-37°c and 26-26°c, 

respectively. 

 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 65-85% &42-58, 

respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be NW, W, SW and 25-32 

km/h, respectively. 

 

 

 

 

 

 

(4) SURENDRANAGAR DISTRICT: 

 

 19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021 22/05/2021 23/05/2021 

Rainfall (mm) 120 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 34 39 40 40 39 

Min.Temp.(oC) 25 25 25 25 25 

RH-I (%) 82 79 76 74 74 

RH-II (%) 63 30 31 31 34 

Wind Speed (kmph) 47 22 21 26 25 

Wind Direction(deg.) 290 257 246 248 248 

Total CC (octa) 8 6 1 0 0 

 Rainfall: Humid and generally cloudy to cloudy weather with heavy to very heavy rainfall 

forecasted for 19- May, thereafter dry and mainly clear weather forecasted for 21-23 May. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 34-40°c and 25-25°c, 

respectively. 

 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 74-82% & 30-63, 

respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be W, SW and 21-47 km/h, 

respectively. 

 

 

 



 

 

(5) AMRELI DISTRICT: 

 

 19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021 22/05/2021 23/05/2021 

Rainfall (mm) 120 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 32 39 39 39 38 

Min.Temp.(oC) 25 26 26 26 26 

RH-I (%) 84 85 83 82 77 

RH-II (%) 53 30 37 39 40 

Wind Speed (kmph) 26 23 20 23 24 

Wind Direction(deg.) 270 257 248 248 248 

Total CC (octa) 8 5 1 0 1 

 Rainfall: Humid and generally cloudy to cloudy weather with heavy to very heavy rainfall 

forecasted for 19- May, thereafter dry and mainly clear weather forecasted for 21-23 May. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 32-39°c and 25-26°c, 

respectively. 

 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 77-85% & 30-53, 

respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be W and 20-26 km/h, 

respectively. 

 

 

 

 

(6) JAMNAGAR  DISTRICT: 

 

 19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021 22/05/2021 23/05/2021 

Rainfall (mm) 68 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 37 40 39 40 39 

Min.Temp.(oC) 25 26 26 26 26 

RH-I (%) 72 82 82 78 78 

RH-II (%) 44 35 39 41 48 

Wind Speed (kmph) 28 27 27 31 29 

Wind Direction(deg.) 302 252 248 248 248 

Total CC (octa) 8 6 2 0 1 

 Rainfall: Humid and generally cloudy to cloudy weather with heavy to very heavy rainfall 

forecasted for 19- May, thereafter dry and mainly clear weather forecasted for 21-23 May. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 37-40°c and 25-26°c, 



respectively. 

 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 72-82% &35-48, 

respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be NW, W and 27-31 km/h, 

respectively. 

 

 

Agro meteorological Advisories: 

General 

Advice 

 Keeping in view of threat of COVID-19 spread farmers are advised to follow the 

government guidelines, personal hygiene, use mask, ensure hand washing with 

soap at reasonable interval, social distancing of 6 feet during harvesting and other 

agricultural operation in all crops. 

 Weather outlook for subsequent week: As per extended range forecast, Dry, hot, 

humid, cloudy weather and light to moderate rainfall to observe during 23 to 29-

May 2021. 

 Drain out excess water from low lying area of field and where there is sufficient rainfall 

and field is ready for sowing then carry out sowing of  spreading & semi spreading 

groundnut GG-20 & 22.  

 

 Sms : where there is sufficient rainfall and field is ready then carry out sowing of  

spreading & semi spreading groundnut GG-20 & 22.  

Crops Stage Insect/Pest/ 

Variety 

Advisory 

Ridge 

gourd, 

Bottle 

gourd, 

Sponge 

guard, 

Bittergour

d, 

Cluster 

bean, 

Water 

melon 

Flowering & 

fruiting 

 

White flies/  
 

 
 

 
Mites 

 

 
Downy mildew  

 In all vegetable crops whitefly infestation 

observed above ETL. Spray 500 ml of 5 % neem 

seed extract  or neem seed oil 50  ml with 

acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm or imidacloprid 30.5 

SC4 ml/10 lit of water for whiteflies control.  

 If mite population is found more, then spraying 

of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water for the 

control of Mites in cucurbiteous . 

 For the control of downy mildew spray 

mencozeb 40g/pump. 

 Optimum moisture level should be maintained in 

cucurbitaceous crops by light and frequent 

irrigation as dry conditions may lead to poor 

pollination and thus drop in yield of the crop.  

Ladyfinger Flowering/fruit

ing 

 White flies & 

 
 Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem 

seed oil 50  ml with withacetamiprid 20 % SP@ 



 

 
Mites 

5.0 gm or imidacloprid 30.5 SC4 ml/10 lit of 

water for whiteflies control in okra.  

 Constant monitoring of ladyfinger crop 

against attack of mite is advised. If population 

is found more, then spraying of Ethion @ 1.5-

2 ml/litre of water is advised.  

 Due to prevailing high temperature, light 

irrigation at short interval is advised.  

 After harvesting of mature okra application of 

urea @ 20 kg/ acre should be done. 

Brinjal Flowering/ 
fruiting 

 

White fly 

 

 
Shoot &Fruit 

borer 

 

 

 

 To minimize population of whitefly, Spray 500 

ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml 

with Difenthiuron 50 WP @ 16 gm or 

Trizophos 40 EC 25 ml / 10 lit of water.  

 In brinjal, monitoring of borers by using 

pheromone traps 4-6 per acre is advised. For 

control of shoot and fruit borer in brinjal, infested 

fruits and shoots should be collected and buried 

into the soil.  If fruits and shoot borer population is 

above ETL then spraying of chlorantraniliprole18.5 

% SC 3.0 ml /10 litre of water is advised. 

Tomato Flowering/ 

fruiting 
 

White fly 

 

 

Mites 

 To 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.  

 If infestation of mite observed in tomato, then 

spray Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % 

EC @ 10 ml/ 10 litre of water.  

Chili Flowering & 

fruiting 

 

Thrips 

 

 

Mites 
 

 For control of thrips, spray Profenofos 20 ml with 

500 m of 5 % neem seed extract or neem seed 

oil 50 mlin 10 litres of water. In case of severe 

attack, spray Spinosad or Spinetoram 3 ml per 10 

liter of water. 

 

 If infestation of mite observed in chilli, then 

spray Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % 

EC @ 10 ml/ 10 litre of water.  

Lemon Flowering and 

fruit formation 
Leaf minor 

 

Mites 

 

 To prevent damage of leaf minor, spray 

imidacloprid 30.5 % 5 ml / 10 lit of water 

ml/10 lit of water. 

 If infestation of mite observed in lime, then 

spray Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % 

EC @ 10 ml/ 10 litre of water.  



 
 

Livestock 

& poultry 

 

Due to chances of light rain and thunderstorm keep animal in shed during evening 
hours. Under present weather condition keep animals under shade or in sheds during 
noon hours, provide plenty of cool water mixed with minerals for drinking and shower 

the animals with mild cold water two to three times in a day.Do Vaccination for 
Haemorrhageic septicemia (H.S.) and Blue Quarter (B.Q.) diseases in animals. Udder 

of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder. Also give 
deworming tablet to younger animals. For control of ticks and mites spray Deltamethrin 
or Amitral 2 ml/liter of water.  

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. 

Note Kindly download  

 MAUSAM Appfor location specific forecast & warning.  

 MEGHDOOT Appfor Agromet advisory. 

 DAMINI App  for lighting warning. 

Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia. 
 

 

 


