
 
 

5+SvV 

CJFDFG VFUFCL VFWFZLT S'lQF ;,FC A],[8LG  

s ;DI TF o _$P_)P!# YL _(P_)P!# f 

 

5FK,F V9JF0LIFG]\ CJFDFG 

 

CJFDFG 5ZLA/M S'lQF VFAMCJFlSI 

lJ:TFZ 

Nl1F6 ;{FZFQ8= 

 

JZ;FN sDLDLf 

 

004.2 
DCTD TF5DFG s;[PU[Pf 31.4 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[Pf 24.0 

E[Hs@fs;JFZqA5MZAFNf 89-85 
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5+SvA o lH<,FJFZ CJFDFG VFUFCL  s TFP_(P_)P!# ;]WLf 

CJFDFG 5ZLA/M TFZLB Nl1F6 ;{FZFQ8= 

H]GFU- 5MZA\NZ 

JZ;FN sDLDLf _$P_(P!# 0 0 

 _5P_)P!# 0 0 

 _&P_)P!# 0 0 

 _*P_)P!# 0 0 

 _(P_)P!# 0 0 

DCTD TF5DFG s;[PU|[Pf  _$P_(P!# 30 30 

 _5P_)P!# 31 31 

 _&P_)P!# 31 31 

 _*P_)P!# 32 32 

 _(P_)P!# 32 32 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[Pf  _$P_(P!# 24 24 

 _5P_)P!# 24 24 

 _&P_)P!# 25 25 

 _*P_)P!# 25 25 

 _(P_)P!# 25 25 

JFN/GL l:YlT sVMS8Ff _$P_(P!# મોટે ભાગે ચોખ ુ મોટે ભાગે ચોખ ુ

 _5P_)P!# V\XTo  JFN/KFI] V\XTo  JFN/KFI] 

 _&P_)P!# V\XTo  JFN/KFI] V\XTo  JFN/KFI] 

 _*P_)P!# V\XTo  JFN/KFI] V\XTo  JFN/KFI] 

 _(P_)P!# V\XTo  JFN/KFI] V\XTo  JFN/KFI] 

DCTD E[H s@f  _$P_(P!# 82 82 

 _5P_)P!# 80 79 

 _&P_)P!# 81 80 

 _*P_)P!# 81 80 

 _(P_)P!# 80 78 

,3]TD E[H s@f _$P_(P!# 73 73 

 _5P_)P!# 71 70 

 _&P_)P!# 72 71 

 _*P_)P!# 72 72 

 _(P_)P!# 69 68 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf _$P_(P!# 020 019 

 _5P_)P!# 021 019 

 _&P_)P!# 021 019 

 _*P_)P!# 019 018 

 _(P_)P!# 019 018 

5JGGL lNXF s0LU|Lf _$P_(P!# 251 249 

 _5P_)P!# 253 248 

 _&P_)P!# 253 252 

 _*P_)P!# 248 243 

 _(P_)P!# 256 253 

 



5+SvS  

lH<,FJFZ S'lQF ;,FC 

 

B[T VFAMCJFlSI  

lJ:TFZ 
5FSG]\ GFD S'lQF ;,FC 

Nl1F6 ;F{ZFQ8= 

DUO/L  

 પાનના ચાાંચવાના નનયાંત્રણ માટે મીથાઈલ પેરાથીયોન ૧૦ મીલી અથવા ક્વીનાલ ફોસ ૨૦ 

મીલી અથવા કાબાાઁરીલ ૪૦ ગ્રામ અથવા એસીફેટ ૧૫ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી 

છ ાંટકાવ કરવો. 

 મગફળી મા ધૈણ ના નનયત્રણ માટે ક્લોરપાયરીફોસ   દવા હકેટરે ૪ લલટર પ્રમાણે નપયત ના 

પાણી સાથે આપવી અથવા ક્લોરપાયરીફોસ  દવા ૨૫ મીલી ૧૦ લલટર પાણી મા ઓગાળી 

આ પ્રવાહી મીશ્રણ ને છોડ ના મળુ પાસે અને જમીન મા ઉતરે તે રીતે પાંપ ની નોઝ્લ કાઢી 

રેડવાથી નનયત્રાંણ મેળવી શકય છે   

 પાક મા ટીક રોગ ના નીયત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૫ ગ્રામ અથવા ટેબકુોનાજોલ ૧૦ મીલી/ ૧૦ 

લીટર પાણીમા ભેળવી છ ાંટકાવ કરવો. 

 વધ ુવરસાદ ના કારણે પાક પીળો પડી ગયેલ હોય તો ફેરસ સલ્ફેટ (હીરાકસી ) ૧૦૦ ગ્રામ 

અને સાઈટ્રી ક એસીડ (લીમ્બ ુના ફૂલ ) ૧૦ ગ્રામ    ૧૦ લલટર પાણી મા ઓગાળી છ ાંટકાવ 

કરવો[P. 

S5F; 

 કપાસ મા ખણૂીયા ટપકાના રોગના નનયત્રણ માટે સ્યડુોમોનાસ ફલરુોસન્સ  ૧૦ મીલી/૧૫ 

લલટર પાણી  મા ઓગાળી વાવણી બાદ ૩૦, ૫૦, ૭૦, અને ૯૦ દીવસે છાંટકાવ કરવો[P  

 કપાસ મા ચસુીયા પ્રકાર ની જીવાત ના નનયત્રણ માટે ડાઈમીથોયેટ ૧૫ મીલી/૧૫ લલટર 

પાણી  અથવા મીથાઈલઓડમેેટોન ૩૦ મીલી/૧૫ લલટર પાણી  અથવા ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૫ 

મીલી/૧૫ લલટર પાણી  નો છ ાંટકાવ કરવો[P 

 વધ ુ વરસાદ ના કારણે પાક પીળો પડી ગયેલ હોય તોવ ૨ ટકા ઉરીયા ના  દ્રાવણ નો 

છ ાંટકાવ કરવો[P. 

 વાવેતર સમય ને ધ્યાન મા લઈને પાક ૩ માસ નો થઈ ને રાસાયણીક ખાતર નો ત્રીજો 

હપતો ૮૮ કીલો યરુીયા / હકે્ટર (૧૪ કીલો ગ્રામ /વીઘા ) આપવ.ુ    

તલ 
 પાક ના વાવેતર બાદ ૪૦ થી ૪૫ દીવસે  પરુતી ખાતર હકે્ટર દીઠ ૧૨.૫ કીગ્રા (૨૭ કીગ્રા 

યરુીયા) મજુબ આપવુ[P  

દીવેલા   પાક મા ઘોડીયા ઈયળ ના નીયાંત્રણ માટે ડીડીવીપી દવા ૫ મીલી ૧૦ લલટર પાણી મા 

ઓગાળી છ ાંટકાવ કરવો[P. 



ભીંડો 

 ડુખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ નીયતં્રણ માટે લીમ્બોળી ના બીજ નો અકઁ  ૫૦૦ મીલી 

અથવા લીમ્બોળી ન ુતેલ ૫૦ મીલી ૧૦ લલટર પાણી મા ઓગાળી   ૧૫ દીવસ ના અંતરે ૪ 

છટંકાવ કરવા.  

 પાક મા માઈટ ના નીયતં્રણ માટે ડાઈકોફોલ દવા ૨૦ મીલી /૧૦ લીટર પાણી મા મીશ્ર કરી 

છટંકાવ કરવો.   

 મરચા  પાક મા સકુારા રોગ ના નીયત્રણ માટે ટ્રાઈકોડરમા  વીરીડી ૪૦ ગ્રમ ૧૦ લીટર પાણી મા  

ઓગાળી છોડ ના થડ ની પાસે ડ્રલેચિંગ કરવ ુ 

 
5X]5F,G 

 

 ઉછરતા પશ ુઓમા બ્રછેુલા કાલ્ફવડૂ ન ુરસી કરણ કરવ.ુ  

 ઈતરડી ના નીયત્રણ માટે ડલે્ટામેથ્રિન  અથવા એમીટાજ દવા ૧૦ લલટર પાણીમા નાખી 
છટંકાવ કરવો.    

 પખુ્ત પશ ુને ૬ થી ૮ કકલો સારી ગણુવતા વાલો સકુો ચારો અને ૧૫ થી ૨૦ કીલો 
લીલો ચારો આપવો . 
 

 ચોમાસા દરમ્યાન જાનવરોને માખીઓ અને મછરોના ઉપદ્રવ થી બચાવવા જાનવરો ના 
રહઠેાણ ની જગ્યાયે ફીનાઈલ નો છ્ટકાવ કરવો    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNAGADH 

Phone: 0285-2670139                                                      Date: 03-09-2013 

(Period 04 to 08 September -2013) 
Significant weather for the preceding week 

Rain fall (mm) 004.2 

Maximum temperature 0C 29.5-32.0 

Minimum temperature 0C 24.0-24.4 

RH % (Morning/Afternoon) 89-85 

Wind speed (Kmph) 2.0-4.6 

Cloud cover 5-8 
 

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 04- 09-2013 
 

Parameters Day-1 
04-08-13 

Day-5 
05-09-13 

Day-5 
06-09-13 

Day-5 
07-09-13 

Day-5 
08-09-13 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 30 31 31 32 32 

Minimum temperature 0C 24 24 25 25 25 

Cloud cover (Okta) 2 4 4 5 3 

RH % (Morning/After noon) 82-73 80-71 81-72 81-72 80-69 

Wind speed (Kmph) 020 021 021 019 019 

Wind direction(Deg) 251 253 253 248 256 

Agro meteorological Advisories 
 

Crop Stage Agromet Advisories 

Groundnut Pegging/Pod 
formation 

 For the control of leaf weevil, spray methyl parathion 10ml or 
quinalphos 20ml or carbaryl 40gm or acephate 15 gm in 10 litres 
of water. 

 For the control of white grub, apply Chlorpyriphos @ 4 litres/ha 
with irrigation water OR Mix Chlorpyriphos 25 ml in 10 liters of 
water , then drenching of this mixture should be done near the 
root zone of the crop. 

 For the control of tikka disease, spray Mancozeb @25gm/15 liter 
or tebuconazol 10 ml/10 litre of water. 

 Due to continues rain, if yellowing is found spray ferrous sulphate 
(Hiracasi) 100 gm and citric acid (limbu na phool) 10 gm/10 litres 
of water 

Cotton Branching/Squiri
ng 

 For the control of sucking pest, spray either Dimethoate @ 15 ml/ 
15 liter water or Methyl-o-demeton @ 30 ml/ 15 liter water or 
Imidaclopride @ 5 ml/15 liter water. 

 For the control of angular leaf spot disease, foliar spray of 
Pseudomonas fluorescens @ 10 ml/ 15 liter water after  30,   50, 
70, 90 days of sowing. 

 If yellowing is found spray 2 % solution of urea. 
 Apply top dressing of N fertilizer @40 kg/ha ie.88 kg urea /ha after 

90 DAS.  

Sesame Capsule  For the control of leaf spot disease, two spraying of cabendenzim 
0.02 % or Mancozeb 0.2 % for 25 gm/ 15 liter water should carried 



development out. 
 

Castor Branching  For the control of semi lopper pest, spray DDVP@5ml in 10 liter of 
water. 

Ladies Finger Flowering/ 

Fruiting 

 For the control of Shoot and fruit borer, spray neem seed extract 
500ml or neem seed oil 50 ml/10 liter of water at 15 days interval 
(total 4 spray).  

 For the control of mite, spray dicofol @20 ml/10 lit. of water 

Chili Flowering/ 

Fruiting 

 For the control of wilting disease,  drenching of Tricoderma viride 
@40 gm/10 liter of water  

Live stocks -  Vaccination of Brucellousis calf wood to growing animals 
 For the control of tick, spray Deltamathrin or Amitaz 20 ml/10 

liter of water.  
 Provide 6-8 kg of good quality of dry fodder with 15 to 20 kg 

green fodder to animal. 
 Spry phenyl in animal shed to protect the animals against flays 

and mosquitoes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PORBANDAR 

Phone : 0285-2670139                                                      Date : 03-09-2013 

(Period 04 to 08 September -2013) 
 

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 04- 09-2013 
 

Parameters Day-1 
04-08-13 

Day-5 
05-09-13 

Day-5 
06-09-13 

Day-5 
07-09-13 

Day-5 
08-09-13 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 30 31 31 32 32 

Minimum temperature 0C 24 24 25 25 25 

Cloud cover (Okta) 2 4 4 5 3 

RH % (Morning/After noon) 82-73 79-70 80-71 80-72 78-68 

Wind speed (Kmph) 019 019 019 018 018 

Wind direction(Deg) 249 248 252 243 253 

Agro meteorological Advisories 
 

Crop Stage Agromet Advisories 

Groundnut Pegging/Pod 
formation 

 For the control of leaf weevil, spray methyl parathion 10ml or 
quinalphos 20ml or carbaryl 40gm or acephate 15 gm in 10 litres 
of water. 

 For the control of white grub, apply Chlorpyriphos @ 4 litres/ha 
with irrigation water OR Mix Chlorpyriphos 25 ml in 10 liters of 
water , then drenching of this mixture should be done near the 
root zone of the crop. 

 For the control of tikka disease, spray Mancozeb @25gm/15 liter 
or tebuconazol 10 ml/10 litre of water. 

 Due to continues rain, if yellowing is found spray ferrous sulphate 
(Hiracasi) 100 gm and citric acid (limbu na phool) 10 gm/10 litres 
of water 

Cotton Branching/Squiri
ng 

 For the control of sucking pest, spray either Dimethoate @ 15 ml/ 
15 liter water or Methyl-o-demeton @ 30 ml/ 15 liter water or 
Imidaclopride @ 5 ml/15 liter water. 

 For the control of angular leaf spot disease, foliar spray of 
Pseudomonas fluorescens @ 10 ml/ 15 liter water after  30,   50, 
70, 90 days of sowing. 

 If yellowing is found spray 2 % solution of urea. 
 Apply top dressing of N fertilizer @40 kg/ha ie.88 kg urea /ha after 

90 DAS.  

Sesame Capsule 

development 

 For the control of leaf spot disease, two spraying of cabendenzim 
0.02 % or Mancozeb 0.2 % for 25 gm/ 15 liter water should carried 
out. 

 

Castor Branching  For the control of semi lopper pest, spray DDVP@5ml in 10 liter of 
water. 



Ladies Finger Flowering/ 

Fruiting 

 For the control of Shoot and fruit borer, spray neem seed extract 
500ml or neem seed oil 50 ml/10 liter of water at 15 days interval 
(total 4 spray).  

 For the control of mite, spray dicofol @20 ml/10 lit. of water 

Chili Flowering/ 

Fruiting 

 For the control of wilting disease,  drenching of Tricoderma viride 
@40 gm/10 liter of water  

Live stocks -  Vaccination of Brucellousis calf wood to growing animals 
 For the control of tick, spray Deltamathrin or Amitaz 20 ml/10 

liter of water.  
 Provide 6-8 kg of good quality of dry fodder with 15 to 20 kg 

green fodder to animal. 
 Spry phenyl in animal shed to protect the animals against flays 

and mosquitoes  

 

 


