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Nl1F6  ;{FZFQ8= B[T VFAMCJFSLI  lJEFU 
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CJFDFG VFUFCL VFWFZLT A],[8LG o Z_!& 

5FK,F V9JF0LIFG]\H]GFU-G]\CJFDFG 

sU|FDL6 S'lQF D{F;D ;[JF4 H]GFU- S'lQF I]lGJ;L"8L4 H]PS'PI]Pf 



5+SvA o lH<,FJFZ CJFDFG VFUFCL  s TFP !!v_5v!&;]WLf 
બાયત વયકાયશ્રીના શલાભાન વલબાગ તયફ્થી ભેર શલાભાન આગાશી ની ભાશીતી અનવુાય અતે્ર ના ગ્રાભીણ 
કૃવ ભૌવભ વેલા મોજના , જૂનાગઢ કૃવ યવુનલવીટી, જૂનાગઢ તયપથી જણાલલાભા આલે છે કે દક્ષિણ વૌયાષ્ટ્ર 
ખેત આફોશલાકીમ વલસ્તાયના  

૧. જૂનાગઢ:- જીલ્રાભા આગાભી તાયીખ ૦૭/૦૫/૨૦૧૬ થી ૧૧/૦૫/૨૦૧૬ દયમ્માન આકાળમખુ્મત્લે ભોટે બાગે 
ચોખ્ખ ુ યશળેે, લયવાદ ડલાની ળકમતા યશળેે નહશ અને લનની ઝડ ૧૬થી ૧૯ કીભી/કરાક ય શલેાની 
ળક્યતા યશળેે. આ વભમગાાભાાં ભશતભ તાભાન ૩૫ થી ૩૬ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડ યશળેે તેભજ રઘતુભ તાભાન 
૨૫ થી ૨૬ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડયશલેાની વાંબાલના છે. 
૨. ોયફાંદય:- જીલ્રાભા આગાભી તાયીખ ૦૭ /૦૫/૨૦૧૬ થી ૧૧ /૦૫/૨૦૧૬ મખુ્મત્લે ભોટે બાગે ચોખ્ખ ુયશળેે, 
લયવાદ ડલાની ળકમતા યશળેે નહશ અને લનની ઝડ ૧૫થી ૧૯ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા યશળેે. આ 
વભમગાાભાાં ભશતભ તાભાન ૩૩થી ૩૪ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડ યશળેે તેભજ રઘતુભ તાભાન ૨૫ થી ૨૭ ડીગ્રી 
વેન્ટીગે્રડયશલેાની વાંબાલના છે. 

H]GFU- 

CJFDFG 5ZLA/M q TFZLB 
lNJ;v ! 

_*P_5P!& 
lNJ;v Z 

_(P_5P!& 
lNJ;v# 

_)P_5P!& 
lNJ;v$ 

!_P_5P!& 
lNJ;v5 

!!P_5P!& 

JZ;FN sDLPDLf 0 0 0 0 0 

DCTD TF5DFG s;[PU|[f ૩૬ ૩૬ ૩૫ ૩૬ ૩૫ 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f ૨૬ ૨૬ ૨૬ ૨૬ ૨૫ 

JFN/GL l:YlT 
ભોટેબાગે ચોખ્ખ ુ ભોટેબાગે ચોખ્ખ ુ ભોટેબાગે ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ

;JFZGF E[HGF 8SF ૮૨ ૮૫ ૮૫ ૮૩ ૮૪ 

A5MZ AFN E[HGF 8SF ૬૬ ૬૯ ૭૦ ૬૯ ૬૯ 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf ૦૧૮ ૦૧૯ ૦૧૯ ૦૧૭ ૦૧૬ 

5JGGL lNXF s0LU|Lf ૨૯૯ ૨૮૧ ૨૮૧ ૨૭૪ ૨૮૩ 

5MZA\NZ 
JZ;FN sDLPDLf 0 0 0 0 0 

DCTD TF5DFG s;[PU|[f ૩૪ ૩૪ ૩૪ ૩૩ ૩૩ 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f ૨૫ ૨૫ ૨૬ ૨૬ ૨૭ 

JFN/GL l:YlT 
ભોટેબાગે ચોખ્ખ ુ ભોટેબાગે ચોખ્ખ ુ ભોટેબાગે ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ

;JFZGF E[HGF 8SF ૮૪ ૮૬ ૮૬ ૮૪ ૮૪ 

A5MZ AFN E[HGF 8SF ૬૮ ૭૧ ૭૧ ૭૧ ૭૦ 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf ૦૧૯ ૦૧૭ ૦૧૮ ૦૧૫ ૦૧૫ 

5JGGL lNXF s0LU|Lf ૩૦૧ ૨૮૧ ૨૮૨ ૨૭૪ ૨૮૩ 



Nl1F6;F{ZFQ8=B[T VFAMCJFlSI  lJEFU  
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ZMUqHLJFTq 

HFT S'lQF ;,FC 

 - - 

 વળમાળુ ાકોની કાણી થ ઈ ગમા ફાદ આખા ખેતય ન ુઅલરોકન 
કયી જભીનના નમનુા રેલા અને  ૃ થ્થકયણ કયલા ભાટે રેફો યેટયીભાાં 
ભોકરી આલા. 

 અગાભી ચોભાસ ુાકોના લાલેતય ભાટે ખેત આમોજન કયવ ુતે મજુફ 
ફીમાયણ, ખાતય અને દલાનો યુલઠો ભેલી રેલો. 

 કોમ્ોસ્ટ, દેળી ખાતય અને જીપ્વભ બરાભણ મજુફ ચાવભાાં બયલા. 
 જભીનભાાં ઉંડી ખેડ કય લી જેથી યોગ અને કીટકો ની જુદી જુદી 

અલસ્થામે સમુયતા વાભે ખલુ્રી થતા નાળ ાભે. 

ભગ  

જીએભ-૨,૩,૪  ાકભાાં ચવુીમા પ્રકાયની જીલાતના  વનમાંત્રણ ભાટે , ૧૦ ભી.રી. 
ડામભીથોમેટ અથલા ભીથાઈર -ઓ-ડભેેટોન દલા ૧૦ રીટય ાણીભાાં 
બેલી જરૂયીમાત મજુફ છાંટકાલ કયલો. 

 ભગના ાકને જરૂયીમાત મજુફ ીમત આવ.ુ 
 ભગના ાકની યીક્લ ળીંગોની લીણી કયલી.  
 ાકભાાં ૫૦ % ફુર ફેવલાની અ લસ્થામે ઉનાળુ ભગભાાં ળીંગો કોયી 

ખાનાય ઈ મના વનમાંત્રણ ભાટે ડા મક્રોયોલોળ ૫ ભીરી અથલા 
ક્લીનારપોવ ૨૦ ભીરી અ થલા ઈન્ડોિાકાફય ૫ ભીરી દલાનો ૧૦ 
રીટય ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. 

 ભગભાાં વલાણજુન્મ યોગના કાયણે ીા થમેરા છોડ ને ઉાડી નાળ 
કયલા. 

અડદ 

ગજુ.-૧, ટી-૯  ાકભાાં ચવુીમા પ્રકાયની જીલાતના વનમાંત્રણ ભાટે , ૧૦ ભી.રી. 
ડામભીથોમેટ અથલા ભીથાઈર -ઓ-ડભેેટોન દલા ૧૦ રીટય ાણીભાાં 
બેલી જરૂયીમાત મજુફ છાંટકાલ કયલો. 

 અડદના ાકને જરૂયીમાત મજુફ ીમત આવ.ુ 
 અડદના ાકની યીક્લ ળીંગોની લીણી કયલી.  
 ાકભાાં ૫૦ % ફુર ફેવલાની અ લસ્થામે ઉનાળુ અડદ ભાાં ળીંગો કોયી 

ખાનાય ઈ મના વનમાંત્રણ ભાટે ડા મક્રોયોલોળ ૫ ભીરી અથલા 
ક્લીનારપોવ ૨૦ ભીરી અ થલા ઈન્ડોિાકાફય ૫ ભીરી દલાનો ૧૦ 
રીટય ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. 

 અડદભાાં વલાણજુન્મ યોગના કાયણે ીા થમેરા છોડને ઉાડી નાળ 
કયલા 

ઉનાળુ ગજ.- ૨,૬, ટીજી-  ભગપીભાાં ચવુીમા, ભોરોભળી, થ્રીપ્વ ના વનમાંત્રણ ભાટે પોસ્પાભીડોન 



ભગપી  ૨૬, ટીીજી-૪૧ ૩ ભીરી દલા અથલા ડામભીથોમેટ ૧૫ ભીરી દલા ૧૦ રીટય 
ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. ભોરોભળી વાથે દાીમા જીલાત 
જોલા ભે તો દાલાનો છાંટકાલ મરુતલી યાખલો. 

 ભગપીભા ાન કોયીય ુતથા રીરી ઈમ ના વનમાંત્રણ ભાટે 
ક્લીનાલ્પોવ ૨૫ ભીરી અથલાડામક્રોયોલોળ ૫ ભીરી દલા ૧૦ રીટય 
ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. દલાન ુએક કયતા લધાયે વભશ્રણ કયવ ુ
નહશ.  

 ભગપીભાાં ગેરૂ યોગના વનમત્રણ ભાટે ૫ ભીરી રામડભેોપય દલા ૧૦ 
રીટય ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો.  

 ભગપીના ાક રોશ તત્લની ઉણ થી ીો દેખામ તો ૧૦૦  ગ્રાભ 
હપયાકવી (પેયવ વલ્પેટ) + ૧૦ ગ્રાભ રીમ્બનુા ફુર (વાઈરીક એવીડ) 
૧૦ રીટય ાણીભાાં ઓગાી છાંટકાલ કયલો. 

 તાભાનભાાં લધાયો થતો શોમ ત્માયે લાતાલયણ સકુુ શોમ તો ઉનાળુ 
ભગપીના ાકને જભીન ની પ્રત મજુફ ૬ થી ૭ હદલ વે ીમત 
આવ.ુ સમુા ફેવલા તથા ડોડ લા બયાલલાની અલસ્થામે ીમત 
આવ.ુ  

ઉનાળુ તર  
ગજુ.-૨,૩  તરના ાકભાાં કથીયીના વનમાંત્રણ ભાટે ડામકોપોર ૨૦ ભીરી અથલા 

૧૭ ગ્રાભ દ્રાવ્મ ગાંધક ૧૦ રીટય ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. 
જરૂય જણામ તો ફીજો છાંટકાલ ૧૫ હદલવ છી કયલો.  

આંફો 

ફુર અલસ્થા  કેયી વોાયી જેલડા કદની થામ એટરે ૨૦ ી.ી.એભ. એન.એ.એ. 
અને ૨% યયુીમા ના દ્રાલણનો છાંટકાલ કયલાથી કેયી ખયતી અટકે છે 
અને પના કદભાાં લધાયો થામ છે. 

 આફાાંભાાં ભધીમાના વનમત્રણભાટે ૫૦ % કાફાયયીર ૪૦ ગ્રાભ ાલડય 
અથલા ૩૬ % ઈ.વી. ભોનોક્રોટોપોવ ૧૦ ભીરી દલા ૧૦ રી.ાણીભાાં 
બેલીછાંટકાલ કયલો. 

 આફાાંભાાં કારવણૃ ના વનમત્રણ ભાટે ૫૦ % ભેન્કોઝેફ ૨૫ ગ્રાભ 
અથલા ૫૦ % કાફેન્ડીઝ્ભ ૫ ગ્રાભ ૧૦ રી.ાણીભાાં બેલીછાંટકાલ 
કયલો. 

  આફાાંભાાં ભકુીછાયા ના વનમત્રણ ભાટે ૧૦ રી. ાણીભાાં ૩૦ ગ્રાભ 
દ્રાવ્મ ગાંધક + કેયેથોન ૪૮ % ઈ.વી. ૧૦ ભીરી દલાનો છાંટકાલ 
કયલો. લધ ુડત ુીમત આવ ુનહશ. 

ળાકબાજી 
-  ચવુીમા પ્રકાયની જીલાતના વનમાંત્રણ ભાટે રીફોીન ુતેર ૫૦ ભીરી 

અથલા રીફોીન ુભીજન ુ૫ ટકા અકય ન ુ દ્રાલણ ૫૦૦ભીરી ૧૦ રી. 
ાણીભાાં બેલી છાં ટકાલ કયલો. જો લધ ુઉ દ્રલ શોમ તો 



એવીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રાભ /૧૦રી. અથલા દ્રામઝોપોવ ૪૦ ટકા 
૨૦ ભીરી/ ૧૦ રી.ાણીભાાં ભીશ્ર કયી છાંટકાલ કયલો. 

 ળાકબાજીના ાકભાાં પ અને ડાીના કોશલાયા ના વનમાંત્રણ ભાટે ૧૦ 
રીટયાણીભાાં ભેન્કોઝેફ ૭૫ % ભકુી ૨૫ ગ્રાભ મજુફ  છાંટકાલ કયલો.  

 ળાકબાજીના ાકોભાાં પ અને ડોકાની ઈમનો ઉદ્રલ લધ ુશોમતો 
નકુળાન ાભેર પ અને ડોકા તોડીને જભીનભાાં ડાટી દેલા અથલા ૩ 
ભીરી યીનાિીામય દલા ૧૦ રીટય ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો.  

 ાકભાાં કથીયીના વનમાંત્રણ ભાટે  પ્રોયગાઈટ ૧૦ ભીરી/૧૦ રીટય 
ાણી વભશ્રણ કયી છાાંટલી. 

 ળાકબાજીના ાકોને ફુર અને પની અલસ્થામે તથા જભીનની પ્રતને 
ધ્માને રઈ નીમભીત ૬ થી ૮ હદલવે ીમત આવ.ુ 

 ળાકબાજીના ાકોને ની દાભણ મકુત કયલા અને વનમભીત વમત 
આવ.ુ યીકલ ળાકબાજી ઉતાયી ગે્રડીંગ કયી ફજાયભા ભોકરલા.  

 શુારન - 

 શઓુને મોગ્મ આશાય આલો. 
 શઓુભાાં ઈતયડીના વનમાંત્રણ ભાટે ડલે્ટાભેથ્રીન  અથલા એભીટાઝ ૨ 

ભીરી/ ૧ રીટય ાણીભાાં નાખીને છાટલી. 
 શઓુને ખયલા-ભોલાવા યોગની યવીનો પ્રથભ ડોઝ ૪ ભાવની ઉભયે, 

ફીજો ડોઝ ૬ ભાવની ઉભયે અને ત્માય ફાદ દય ૬ ભાવે આલો.  
 તાભાન લધાયે યશલેાના કાયણે ઢોયને હદલવના વભમે છામડાભા  યાખલા અને 

વભનયર ભીિયુયકત   ીલાના સ્લચ્છ્ ાણીની વ્મવ્સ્થા કયલી . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNAGADH 

Phone: 0285-2670139                                                      Date:- 06-05-2016 

(Period from 07 to 11 May -2016) 
Significant weather for the preceding week 

Rain fall (mm) 000.0 

Maximum temperature 0C 38.4-39.0 

Minimum temperature 0C 24.6-25.4 

RH % (Morning/Afternoon) 85-39 

Wind speed (Kmph) 7.2-9.7 

Cloud cover 2-5 
 

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 11-05-2016 
 

Parameters Day-1 
07-05-16 

Day-2 
08-05-16 

Day-3 
09-05-16 

Day-4 
10-05-16 

Day-5 
11-05-16 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 36 36 35 36 35 

Minimum temperature 0C 26 26 26 26 25 

Cloud cover (Okta) 1 1 1 0 0 

RH I % (Morning) 82 85 85 83 84 

RH II % (After noon) 66 69 70 69 69 

Wind speed (Kmph) 018 019 019 017 016 

Wind direction(Deg) 299 281 281 274 283 

 

Agro meteorological Advisories 
 

General 

Advice 

Rain fall           

Temperature    

 

RH (%)             

Wind Direction 

and Speed  

There is no forecasting of rainfall during next five days. 

Maximum and minimum temperature likely to be in range of 

35-36°C and 25-26 °C, respectively. 

The Relative Humidity is likely to be in the range of 85-70 %. 

Direction and speed of wind is likely to be WNW and 

16-19 km/h, respectively. 

Crop Stage Agro met Advisories 

   After harvesting of rabi crops, take the soil samples and 

send to the soil testing laboratory for the soil analysis. 

Green gram Pod Development  For the control of sucking pest, spray 10 ml Dimethoate 

OR Methyl-O-Demeton in 10 litre of water.  

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 For the control of pod borer, spray diaclorovos 5 ml OR 

quinalphos 20 ml OR endoxacarb 5 ml OR 



prophenophos 20 ml in 10 litre of water at flowering 

stage.  

Black gram Pod Development  For the control of sucking pest, spray 10 ml Dimethoate 

OR Methyl-O-Demeton in 10 litre of water. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 For the control of pod borer, spray diaclorovos 5 ml OR 

quinalphos 20 ml OR endoxacarb 5 ml OR 

prophenophos 20 ml in 10 litre of water at flowering 

stage. 

Summer 

Groundnut 

Flowering/Pod 

developement 

 For the control of sucking pest (aphid, thrips jassid), 

spray 3 ml Phosphamidon OR 15 ml Dimethoate in 10 

litre of water. For ladybird beetle is observed with aphid 

then postpone the spraying operation.  

 For the control of prodenia, spray quinalphos 20 ml OR 

Diclorovos 5 ml in 10 litre of water. 

 For the control of rust, spray 5 ml Tridemorph in 10 litre 

of water. 

 For the control of yellowing/Chlorosis, spray 100 gm 

ferrous sulphate + 10 gm citric acid in 10 litre of water. 

 Apply irrigation to the crop at an interval of 6 to 7 days 

& at the critical growth stage. 

Summer 

Sesame 

Flowering  For the control of thrips, spray 20 ml Dicofol OR 17 gm 

sulphur in 10 litre of water.   

Mango  Flowering and 

Fruiting 

 Spray 20 PPM NAA and 2 % urea solution for the 

control of stops fruit break and increase the fruit size. 

 For the control of anthracnose, spray 50 % Mencozeb 25 

gm OR  50 % Carbendenzim 5 gm in 10 liter of water. 

 For the control of powdery mildew, spray 30 gm sulphur 

+ 48 % EC carethon 10 ml in 10 liter of water.  

 For the control of madhiya, spray 50 % WP carbaryl 40 

gm OR 36 % EC monocrotophos 10 ml in 10 liter of 

water. 

Vegetable  Flowering/  For the control of thrips and white fly, spary neem seed 



crops fruiting extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water 

at 15 days interval (4 spray).  

 For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed 

extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % 

SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.  

 For the control of thrips and white fly, spray neem seed 

extract 500 ml or neem seed oil 50 or neem oil 40 ml and 

acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 

days interval. 

 For the control of fruit rot and dieback, spray 75 % 

Mencozeb 25 gram in 10 litre of water. 

 Collect damaged fruits and buried deep in soil and spray 

3 ml renaxypyre in 10 litre of water.  

 For the control of severe attack of thrips, spray 3 ml 

spinosad in 10 litres of water. 

 Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop at the 

flowering and fruiting stage. 

 Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly 

and send vegetable fruit to the market often grading.  

Livestock -  Do vaccination in animal for the prevention of FMD and 

other diseases. 

 For the control of tick and other parasites, spray 

deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.  

 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 cold water two to three times in a day. 

 

 

 

 

 

 



PORBANDAR 

Phone : 0285-2670139                                                               Date:- 06-05-2016 

(Period from 07 to 11 May -2016) 

 

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 11-05-2016 
 

Parameters Day-1 
07-05-16 

Day-2 
08-05-16 

Day-3 
09-05-16 

Day-4 
10-05-16 

Day-5 
11-05-16 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 34 34 34 33 33 

Minimum temperature 0C 25 25 26 26 27 

Cloud cover (Okta) 1 1 1 0 0 

RH I % (Morning) 84 86 86 84 84 

RH II % (After noon) 68 71 71 71 70 

Wind speed (Kmph) 019 017 018 015 015 

Wind direction(Deg) 301 281 282 274 283 

 
Agro meteorological Advisories 
 

General 

Advice 

Rain fall           

Temperature    

 

RH (%)             

Wind Direction 

and Speed  

There is no forecasting of rainfall during next five days. 

Maximum and minimum temperature likely to be in range of 

33-34°C and 25-27 °C, respectively. 

The Relative Humidity is likely to be in the range of 86-71%. 

Direction and speed of wind is likely to be WNW and 

15-19 km/h, respectively. 

Crop Stage Agro met Advisories 

   After harvesting of rabi crops, take the soil samples and 

send to the soil testing laboratory for the soil analysis. 

Green gram Pod Development  For the control of sucking pest, spray 10 ml Dimethoate 

OR Methyl-O-Demeton in 10 litre of water.  

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 For the control of pod borer, spray diaclorovos 5 ml OR 

quinalphos 20 ml OR endoxacarb 5 ml OR 

prophenophos 20 ml in 10 litre of water at flowering 

stage.  

Black gram Pod Development  For the control of sucking pest, spray 10 ml Dimethoate 

OR Methyl-O-Demeton in 10 litre of water. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 



 For the control of pod borer, spray diaclorovos 5 ml OR 

quinalphos 20 ml OR endoxacarb 5 ml OR 

prophenophos 20 ml in 10 litre of water at flowering 

stage. 

Summer 

Groundnut 

Flowering/Pod 

development 

 For the control of sucking pest (aphid, thrips jassid), 

spray 3 ml Phosphamidon OR 15 ml Dimethoate in 10 

litre of water. For ladybird beetle is observed with aphid 

then postpone the spraying operation.  

 For the control of prodenia, spray quinalphos 20 ml OR 

Diclorovos 5 ml in 10 litre of water. 

 For the control of rust, spray 5 ml Tridemorph in 10 litre 

of water. 

 For the control of yellowing/Chlorosis, spray 100 gm 

ferrous sulphate + 10 gm citric acid in 10 litre of water. 

 Apply irrigation to the crop at an interval of 6 to 7 days 

& at the critical growth stage. 

Summer 

Sesame 

Flowering  For the control of thrips, spray 20 ml Dicofol OR 17 gm 

sulphur in 10 litre of water.   

Mango  Flowering and 

Fruiting 

 Spray 20 PPM NAA and 2 % urea solution for the 

control of stops fruit break and increase the fruit size. 

 For the control of anthracnose, spray 50 % Mencozeb 25 

gm OR  50 % Carbendenzim 5 gm in 10 liter of water. 

 For the control of powdery mildew, spray 30 gm sulphur 

+ 48 % EC carethon 10 ml in 10 liter of water.  

 For the control of madhiya, spray 50 % WP carbaryl 40 

gm OR 36 % EC monocrotophos 10 ml in 10 liter of 

water. 

Vegetable  

crops 

Flowering/ 

fruiting 

 For the control of thrips and white fly, spary neem seed 

extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water 

at 15 days interval (4 spray).  

 For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed 

extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % 

SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.  



 For the control of thrips and white fly, spray neem seed 

extract 500 ml or neem seed oil 50 or neem oil 40 ml and 

acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 

days interval. 

 For the control of fruit rot and dieback, spray 75 % 

Mencozeb 25 gram in 10 litre of water. 

 Collect damaged fruits and buried deep in soil and spray 

3 ml renaxypyre in 10 litre of water.  

 For the control of severe attack of thrips, spray 3 ml 

spinosad in 10 litres of water. 

 Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop at the 

flowering and fruiting stage. 

 Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly 

and send vegetable fruit to the market often grading.  

Livestock -  Do vaccination in animal for the prevention of FMD and 

other diseases. 

 For the control of tick and other parasites, spray 

deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.  

 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 cold water two to three times in a day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


