
 

 

 

ગ્રાભીણકૃષ ભૌવભ વેલા  
કૃષ શલાભાન વેર, કૃષ ષલજ્ઞાન ષલબાગ  

જુનાગઢ કૃષ યનુીલવીટી 
જુનાગઢ – ૩૬૨૦૦૧ 

ઈભેઈર:-amfujnd@yhaoo.comપોન ન.ં૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૯  
 

શલાભાન આગાશી આધાયીત દક્ષિણ વૌયાષ્ટ્ર ખેત આફોશલાકીમ ષલસ્તાયનાજુંનાગઢ જીલ્રા ભાટે કૃષ વરાશ બરુેટીન 
(કૃષ શલાભાન વેર, જુનાગઢ કૃષ યષુનલવીટી અને બાયત શલાભાન ષલબાગ દ્વાયા વંન્ન) 

(#આઝાદી નોઅમતૃ ભશોત્વલ#) 
લાય:- શકુ્રલાય                       તાયીખ:-૦૭/૦૧/૨૦૨૨ 

શલાભાન આગાશી આધાયીત બરુેટીન: ૦૮૧(૨૦૨૧-૨૨) 
ાછરાાચં દદલવનુ ંશલાભાન 

(તાયીખ:- ૦૨ થી ૦૬ જાન્યઆુયી,૨૦૨૨) 
શલાભાન દયફો શલાભાન આગાશી આગાભી ાચં દદલવ ભાટે 

(તાયીખ:-૦૮થી૧૨જાન્યઆુયી,૨૦૨૨) 

ભાન્મ૧૨જાન્યઆુયી,૨૦૨૨.વલાયના ૮:૩૦ લાગમા ંસધુી 

૦૨/૦૧ ૦૩/૦૧ ૦૪/૦૧ ૦૫/૦૧ ૦૬/૦૧ તાયીખ ૦૮/૦૧ ૦૯/૦૧ ૧૦/૦૧ ૧૧/૦૧ ૧૨/૦૧ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ લયવાદ(ષભભી) ૫  ૦  ૦  ૦  ૦ 

૩૦.૦  ૩૦.૫  ૩૧.૦  ૩૦.૯  ૩૦.૦  ભશતભતાભાન (oવે.ગે્ર) ૨૮  ૨૭  ૨૭  ૨૭  ૨૮  

૧૫.૭  ૧૬.૨  ૧૫.૫  ૧૬.૦  ૧૯.૦  રઘતુભતાભાન (oવે.ગે્ર) ૧૭  ૧૪  ૧૪   ૧૫  ૧૫ 

ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં ભોટેબાગે 

લાદછાયુ ં
લાદનીસ્સ્થષત ભોટેબાગે 

લાદછાયુ ં

ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં

૮૭  ૯૦  ૮૭  ૯૩  ૮૪  વલાયનાબેજનાટકા ૮૦  ૫૮  ૫૬  ૬૦  ૫૬  

૫૦  ૪૬  ૪૮  ૪૮  ૭૫  ફોયફાદનાબેજનાટકા ૫૧  ૪૮  ૨૯  ૨૮  ૩૦  

૨.૯  ૩.૪ ૨.૬  ૨.૨  ૪.૨  લનનીગષત(દકભી/કરાક) ૧૧.૧  ૧૧.૭  ૧૫.૫  ૧૮.૦  ૧૭.૬  

૫૦  ૩૪૦  ૩૨૦  ૨૩૦  ૧૪૦  લનનીદદળા ૨૫૫  ૩૪૯  ૨૭  ૨૨  ૨૪ 

વાભાન્મવરાશ 

 

 ભાન્મ લયવાદની સચૂી મજુફ જુનાગઢ જીલ્રાભા ં ૦૨ થી૨૮દડવેમ્ફય , ૨૦૨૧ નાવભમગાા 
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દયષભમાન ભધ્મભબેજનીસ્સ્થષત જોલા ભેર છે. 
 વાપ્તાદશક લયવાદ  આગાશીનીસચૂી  મજુફ વૌયાષ્ટ્ર  અને  કચ્છ નાષંલસ્તાયોભાતંા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ થી 
તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૨વાભાન્મ થી ઉયલયવાદની ળક્યતાઓ છે. 

 ભેઘદૂત એપ્રીકેળન :-કૃષ શલાભાન વરાશ વેલા અને શલાભાન આગાશી અંગેની 
જાણકાયીભેલલાભાટે ડાઉનરોડ કયો ભેઘદૂત એપ્રીકેળન કે જે ખેડૂતોને તેભનીસ્થાષનક 
બાાભાસં્થાન, ાક અને શધુન ષલળે શલાભાન આધાદયત કૃષ વરાશ પ્રદાન કયળે. 

 ભેઘદૂત એપ્રીકેળનનેડાઉનરોડ કયલા ભાટે નીચેની ક્ષરિંક ય ક્લરક કયો. 
એન્રોઈડ(ભોફાઈર)ઉમોગકતાા:https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot 
 
આઈ.ઓ.એવ.ઉમોગકતાા:-https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 

 કોયોના (કોલીડ-૧૯) યોગચાાની ભશાભાયી ના રીધે ,ખેડૂતષભત્રો એ ખેતય ય ખેતીની કાભગીયી 

દયષભમાન ખેત વાધનો / ઓજાયો અને ખેત ભજુયો વાથે એલફીજાથી વાભાજીક અંતય યાખવુ ંઅને 

તે ભાટે ની વાલધાની અને વરાભતી યાખલી તેભજ અગભચેતી જાલલી. 

 ષળમાફૄાકોભાઆંંતયખેડકયલીઅનેશાથથીષનિંદાભણનીકાભગીયીકયલી. 
 ષળમાફૄાકોભાબંરાભણમજુફખાતયઅનેકૃષયવામણઆવું. 
 શઓુને યાત્રીના વભમગાાભાંશ ુયશઠેાણની અંદય યાખલા ંઅને ળક્ય શોમ તો ઠંડી થી ફચલા ભાટે 

સકૂી થાયી કયલી. 
 ભયધાઓંને ઠંડી થી ફચાલલા ંભાટેકૃત્રીભ પ્રકાળનોઉમોગ ભયધાઘંયભા ંકયલો. 
 ઠંડીથીષળમાફૄ અને ળાકબાજી ાકોભા ં થતા ં નકુળાન ને ફચાલલા ં ભાટે શવુ ં અને લાયંલાય તેભજ 

ફુલાયા ધ્ધષતથી વાજંના વભમે ષમત આવુ.ં 
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ઘઉં ફૂટ/ ગાબ ઉધઈ, રીરી  ાકને એકવયખાવંભમગાાભાંીમત આવ.ુ 
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અલસ્થા ઈમ   ઘઉંના ઉબા ાકભા ંઉધઈનો ઉ૫દ્રલ ળરુ થતો જણામ તો તયુત જ 

એક શકેટય ાક ષલસ્તાયં ભાટે પીપ્રોનીર ૫ એવવી ૧.૬૦૦ ક્ષરટય 

અથલા લરોયામયીપોવ ૨૦ ઈવી ૧.૫ ક્ષરટય દલાને ૧૦૦ દક.ગ્રા. 

યેતી વાથે ષભશ્રણ કયી ફયાફય બેલીને દલાની ભાલજત આેર 

યેતી ઘઉંના ઉબા ાકભા ંપુખંલી અને ત્માલય ફાદ ાકને શવ ુ

ષમત આ૫વુ.ં 

 રીરી ઈમના ષનમતં્રણ ભાટે ખેતય નીંદણ મકુત યાખવુ.ં ઘઉંભા ં

ઉંફીઓ આલલાની ળરુઆત થામ ત્માેેયથી જ ાકનુ ંઝીણલટબયુા 

ષનયીિણ કયતા યશવે ુઅને નાની ઈમો દેખામ તો રીભડાની 

રીંફોીની ભીંજનો ભકૂો ૫૦૦ ગ્રાભ (૫% અકા) અથલા રીભડા 

આધાદયત તૈમાય દલા ૨૦ ષભ.ક્ષર. (૧ ઈવી) થી ૪૦ ષભ.ક્ષર. (૦.૧૫ 

ઈવી) અથલા બ્યલેુયીમા ફેવીમાના નાભની ફૂગનો ાલડય ૪૦ 

ગ્રાભ ૧૦ ક્ષરટય ાણીભા ંબેલી છટંકાલ કયલો. ઉદ્રલ લધતો 

જણામ તો દકલનારપોવ ય૫ ઈવી ય૦ ષભ.ક્ષર. ૧૦ ક્ષરટય ાણીભા ં

ષભશ્રણ કયીને છાટંલી. 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણ ની કાભગીયી કયલી. 

ચણા 
ફૂર / 
ોટા 
ફધંાલા 

રીરી ઈમ 

 ાકને એકવયખાવંભમગાાભાંીમત આવ.ુ 

 જીલાતની વભમવય ભોજણી કયલી.  

 ૪૦-૫૦ ફડા ચીવ મકુલા.  

 પેયોભોન રે ૪૦/શ.ે મજુફ અને પ્રકાળ ષિંજય ૧/શ.ે મજુફ 

ગોઠલલા.  

 કડલી ભેશદંીનો ભકૂો અથલા ભાભેજલાનો ભકૂો અથલા યતનજ્મોતનો 

ભકૂો અથલા રીભડાના ાનનો ૫ ટકા અકા જીલાતની ળફૃઆત થમે 

દય ૧૫ દદલવે છટંકાલ કયલો. 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણઅને આંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

ઘાણા વદૃ્ધિ / ફૂર ભોરો 

 લધાયે ડત ુ ંાણી આવુ ંનદશ. 

 ાકને એકવયખાવંભમગાાભાંીમત આવ.ુ 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણ ની કાભગીયી કયલી. 

 ભોરોના ંદયિણ ભાટે ીા ચીકણા ીંજય પ્રષત શકેટેયે ૧૦ પ્રભાણે 

ગોઠલલા. 

જીફૃ વદૃ્ધિ ચવુીમા 

 ાકને એક વયખા ંવભમગાાભા ંીમત આવ.ુ 

 ચવુીમાના ષનમતં્રણ ભાટે એવીપેટ ૭૫ એવી ૧૦ ગ્રાભ ૧૦ ક્ષરટય 

ાણીભા ંઉભેયી છટંકાલ કયલો. 

 ાકભા ંશાથથી ષનિંદાભણઅને આંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

 થ્રીપ્વના ષનમતં્રણ ભાટે બ્યલેુયીમા ફાવીમાના ૧.૧૫ લે.ા. 



 

 

(ન્યનુતભ ૨ *૧૦૬ વીએપરુ/ંગ્રાભ) ૦.૦૦૭% (૬૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય 

ાણી)નો છટંકાલ કયલો. 

રવણ 
વદૃ્ધિ / 

ગાઠંીમાઅલ
સ્થા 

ચવુીમા 

 ાકને એકવયખાવંભમગાાભાંીમત આવ.ુ 

 આ ચવુીમાજીલાતના અવયકાયક ષનમતં્રણ ભાટે બ્યલેુયીમા 

ફાઝીમાના ૧.૧૫ લે.ા. નો પ્રથભ છટંકાલ જીલાત દેખામ ત્માયે 

૦.૦૦૩૫% (૩૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય ાણીભા)ં, ફીજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ 

ગ્રાભ/૧૦ રીટય ાણી) અને ત્રીજો ૦.૦૦૯ ટકા (૮૦ ગ્રાભ/૧૦ 

રીટય ાણી) ૧૦ દદલવના અંતયે કયલા.  

 આ ચવુીમાજીલાતના યાવામક્ષણક ષનમતં્રણ ભાટે ડામભીથોએટ ૩૦ 

ઇ.વી. ૧૦ ષભ.રી. અથલા કલીનારપોવ ૨૫ ઇ.વી. ૨૦ ષભ.રી. દલા 

૧૦ રીટય ાણીભા ંબેલી દલાની અવયકાયકતા લધાયલા તેભા ં

સ્ટીકય ઉભેયી દ્રાલણનો છટંકાલ કયલો. 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણ ની કાભગીયી કયલી. 

કાવ લીણી ગરુાફી ઈમ 

 વાયો અને નકુળાનલાો કાવ જુદો લીણલો. વાયા કાવનો વગં્રશ 

કયલો કે ફજાયભા ંલેંચલો જમાયે નકુળાનલાા કાવનો નાળ કયલો. 

 કાવ જેભ જેભ ાકતો જામ તેભ તેભ લીણી કયલી અને લીણી 

વલાયના વભમે કયલી. 

 ાકને જફૃયીમાત મજુફ ીમત આવ.ુ 

 છેલ્રી લીણી ફાદ શ ુચયાણ કયાલવુ.ં નલી લાલણી શરેા જુના 

કાવના ફાકી યશરે કચયાઓનો વગાલીને નાળ કયલો. 

તલેુય  
ળીંગ ફધંાલી 

/ દાણા 
બયાલા 

ળીંગ કોયી ખાનાય 
અને ળીંગની 

ભાખી 

 ાકને જફૃયીમાત મજુફ ીમત આવ.ુ 
 તલેુયના ાકભાળંીંગ કોયી ખાનાય અને ળીંગની ભાખીના ષનમતં્રણ 

ભાટે સ્ીનોવાડ ૪૫ એવવી ૦.૦૦૯% (૨ ષભક્ષર/૧૦ રીટય ાણી) 
અથલા થામોડીકાફા ૭૫ડફલ્ય.ુી. ૦.૦૭૫% (૧૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય 
ાણી) અથલા કલીનારપોવ ૨૫% ઇ.વી. અથલા લપેુન્યયુોન ૫.૪% 
ઇ.વી. અથલા રેભડા-વામશરેોથ્રીન ૫% ઇ.વી. લગયે દલાનો 
છટંકાલ કયલો. 

એયંડા  
ફૂર/ ગ 
ફધંાલા 

ઝા અને ાનના 
ટકાનો યોગ 

 ઝા અને ાન ના ંટકા ના ંયોગ ભાટેભેન્કોઝેફ ૭૫% લે.ા.  ૨૬ 
ગ્રાભ/૧૦ રી. અથલા કોય ઓલવીલરોયાઈડ ૫૦% લે.ા. ૪૦ 
ગ્રાભ/૧૦ રી. મજુફ છટંકાલ કયલો. 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણઅને આંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 
 ાકને જફૃયીમાત મજુફ ીમત આવ.ુ 
 એયંડાભા ંઘોડીમા ઈમના ષનમતં્રણ ભાટે ૨૦ ભીરી લલીનાલ્પોવ ( 

૧.૫ % ભકુી) અથલા ૪૦ ગ્રાભ કાફાાયીર ૧૦ રી. ાણીભા ંબેલી 



 

 

છટંકાલ કયલો. 

ળાકબાજી વ્રધુ્ધી/ફુર/ 
પ 

-  આ વભમગાા દયષભમાન દલા છટંકાલ ની 
કાભગીયીકયલી. 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણઅને આંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 
 ળાકબાજી ાકોને વભમવય ીમત આવ.ુ 
 ળાકબાજીના ાકોને નીદાભણ મકુત કયવ ુઅને ષનમભીત 

ષમત આવ.ુ ળાકબાજી ને વભમવય ઉતાયી ગ્રેડીંગ કયી 
ફજાયભા ંમકુલા. 

શુારન - - 

 શઓુને મોગમ આશાય આલો& ીલા ભાટે ચોખ્ુ ંહુપંાફંૄ 
ગયભ ાણી આવુ ંઅને શઓુના યશઠેાણ ચોખખા યાખલા. 

 ભાખી ભચ્છયથી યિણ ભાટે પીનાઈર છાટવ.ુ 
 શઓુને મોગમ આશાયભાખંષનજયલુત ષભશ્રણ વાથે વગં્રદશત 

ચાયા આો. ચાયા ને વરાભત સ્થે વગં્રદશત કયલો 
જોઈએ. 

 ચાયા ભાટે ચાપ કટય લાયો. 
 શઓુભા ંઈતયડીના ષનમતં્રણ ભાટે ડેલ્ટાભેથ્રીન  અથલા 

એભીટાઝ ૨ ભીરી/ ૧ રીટય ાણીભા ંનાખીને છાટલી. 
 દુધાા શઓુના આઉને ઝીંક ઓલવાઈડ અથરા ફોયીક 

ાલડયથી ફયાફય વાપ કયલા. 
 ષળમાા ત્રતૂભુા ં અષતળમ ઠંડા વીધા લનથી યિ ણ 

ભાટેશઓુને ળેડભા ંફાધંલા અને કંતાન કોથાનો 
ઉમોગ કયલો. 

 

 

ગ્રાભીણકૃષ ભૌવભ વેલા  
કૃષ શલાભાન વેર, કૃષ ષલજ્ઞાન ષલબાગ  

જુનાગઢ કૃષ યનુીલવીટી 
જુનાગઢ – ૩૬૨૦૦૧  

ઈભેઈર:-amfujnd@yhaoo.comપોન ન.ં૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૯  
 

શલાભાન આગાશી આધાયીત દક્ષિણ વૌયાષ્ટ્ર ખેત આફોશલાકીમ ષલસ્તાયનાંોયફદંય જીલ્રા ભાટે કૃષ વરાશ બરુેટીન 
(કૃષ શલાભાન વેર, જુનાગઢ કૃષ યષુનલવીટી અને બાયત શલાભાન ષલબાગ દ્વાયા વંન્ન) 

(#આઝાદી નોઅમતૃ ભશોત્વલ#) 
લાય:- શકુ્રલાય                       તાયીખ:૦૭/૦૧/૨૦૨૨ 

શલાભાન આગાશી આધાયીત બરેુટીન: ૦૮૧(૨૦૨૧-૨૨) 

mailto:amfujnd@yhaoo.com


 

 

ાછરાાચં દદલવનુ ંશલાભાન 

(તાયીખ:-૦૨ થી ૦૬ જાન્યઆુયી,૨૦૨૨) 
શલાભાન દયફો શલાભાન આગાશી આગાભી ાચં દદલવ ભાટે 

(તાયીખ:-૦૮ થી૧૨ જાન્યઆુયી, ૨૦૨૨) 

ભાન્મ ૧૨જાન્યઆુયી,૨૦૨૨.વલાયના ૮:૩૦ લાગમા ંસધુી 
૦૨/૦૧ ૦૩/૦૧ ૦૪/૦૧ ૦૫/૦૧ ૦૬/૦૧ તાયીખ ૦૮/૦૧ ૦૯/૦૧ ૧૦/૦૧ ૧૧/૦૧ ૧૨/૦૧ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ લયવાદ(ષભભી) ૨૨  ૦ ૦  ૦  ૦ 

૨૯.૫  ૩૦.૨  ૩૧.૦  ૩૦.૬  ૨૯.૨  ભશતભતાભાન (oવે.ગે્ર) ૨૯  ૨૭  ૨૭  ૨૭  ૨૮ 

૧૯.૩  ૨૦.૦  ૧૮.૦  ૧૮.૦  ૧૯.૦  રઘતુભતાભાન (oવે.ગે્ર) ૧૬  ૧૪  ૧૪  ૧૪  ૧૫  

ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં
ભોટેબાગે 
ચોખ્ુ ં

ભોટેબાગે 
ચોખ્ુ ં

ભોટેબાગે 
લાદછાયુ ં

લાદનીસ્સ્થષત ભોટેબાગ ે
લાદછાયુ ં

ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં

૭૦  ૭૪  ૮૦  ૮૮  ૮૩  વલાયનાબેજનાટકા ૭૭  ૫૮  ૫૫  ૬૦  ૫૫  

૫૩  ૬૦  ૫૩  ૫૩  ૭૦  ફોયફાદનાબેજનાટકા ૫૧  ૩૮  ૩૨  ૩૨  ૩૩  

૫.૬  ૫.૬  ૭.૪  ૫.૬  - લનનીગષત(દકભી/કરાક) ૧૩.૪  ૧૫.૫  ૨૦.૦  ૨૩.૧  ૨૨.૦  

૯૦  ૫૦  ૩૪૦  ૨૯૦  - લનનીદદળા ૨૯૨  ૩૪૩  ૨૭  ૨૪  ૨૪  

વાભાન્મવરાશ 

 ભાન્મ લયવાદની સચૂી મજુફ ોયફદંયજીલ્રાભા ં૦૨ થી૨૮દડવેમ્ફય, ૨૦૨૧ નાવભમગાા દયષભમાન 
ભધ્મભબેજનીસ્સ્થષત જોલા ભેર છે. 

 વાપ્તાદશક લયવાદ આગાશીનીસચૂી મજુફ વૌયાષ્ટ્ર  અને કચ્છના ંષલસ્તાયોભા ંતા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ થી 
તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૨વાભાન્મ થી ઉયલયવાદની ળક્યતાઓ છે. 

 ભેઘદૂત એપ્રીકેળન :-કૃષ શલાભાન વરાશ વેલા અને શલાભાન આગાશી અંગેની 
જાણકાયીભેલલાભાટે ડાઉનરોડ કયો ભેઘદૂત એપ્રીકેળન કે જે ખેડૂતોને તેભનીસ્થાષનક 
બાાભાસં્થાન, ાક અને શધુન ષલળે શલાભાન આધાદયત કૃષ વરાશ પ્રદાન કયળે. 

 ભેઘદૂત એપ્રીકેળનનેડાઉનરોડ કયલા ભાટે નીચેની ક્ષરિંક ય ક્લરક કયો. 
એન્રોઈડ(ભોફાઈર)ઉમોગકતાા:https://play,google.com/store/apps/details?id=com.a

as.meghdoot 

આઈ.ઓ.એવ.ઉમોગકતાા:- 

https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 
 

https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155


 

 

 કોયોના (કોલીડ-૧૯) યોગચાાની ભશાભાયી ના રીધે ,ખેડૂતષભત્રો એ ખેતય ય ખેતીની કાભગીયી 

દયષભમાન ખેત વાધનો / ઓજાયો અને ખેત ભજુયો વાથે એલફીજાથી વાભાજીક અંતય યાખવુ ંઅને તે 

ભાટે ની વાલધાની અને વરાભતી યાખલી તેભજ અગભચેતી જાલલી. 
ક્ષિમી ક્ષળક્ક્િોભની અસરન ાં ીધે કમોસમીળરસ દનીઆગ હી 

 ઉરોક્ક્તળરસ દનીઆગ હીનેધ્ય નમ ાંર ખીન ે

 ક્ષય લ ુ કોમ ાં આ સમય દરક્ષમય ન ક્ષયત આળ નીક મગીરી મુતળી આળી. 

 ક્ષય લ ુ કોમ ાં દળ  અને ખ તરની ક મગીરી મોકૂપ ર ખળી. 

 ુાંઓનેસ મતજગ્ય એર ખળ .  

 આસમયદરમ્ય નઉભ  કોમ ાંકોઇણપ્રક રનીદળ ઓતેમજખ તરોનોછ ાંટક ળકરળોનહી.  

 આસમયદરમ્ય નખેતેદ ળેચ ણમ ટેમ કેટટગ ય ર્ડમ ાં ઈ જળ નુાં મુતળી ર ખળુાં. 

 આસમયદરમ્ય નકાણી અને તૈમાય થમેરખેતેદ ન ેસુરક્ષિત જગ્ય એ ર ખળુાં. 

 મ છીમ રભ ઈઓએ આ સમયગ લ મ ાં દરીય મ ાંજળુાં નહી. 

 ષળમાફૄાકોભાઆંંતયખેડકયલીઅનેશાથથીષનિંદાભણનીકાભગીયીકયલી. 
 ષળમાફૄાકોભાબંરાભણમજુફખાતયઅનેકૃષયવામણઆવું. 
 ઠંડીથી ાકભા ંથતા ંનકુળાન ને ફચાલલા ંભાટે શવુ ંઅને લાયંલાય તેભજ ફુલાયા ધ્ધષતથી વાજંના 

વભમે ષમત આવુ.ં 
 શઓુને યાત્રીના વભમગાાભાંશ ુયશઠેાણની અંદય યાખલા ંઅને ળક્ય શોમ તો ઠંડી થી ફચલા ભાટે 

સકૂી થાયી કયલી. 
 ભયધાઓંને ઠંડી થી ફચાલલા ંભાટેકૃત્રીભ પ્રકાળનોઉમોગભયધાઘંયભા ંકયલો. 

 

5FSG]\ GFD 
5FS VJ:YF  

 
ZMUqHLJFTq 

HFT S'lQF ;,FC 

ઘઉં ફૂટ/ ગાબ 
અલસ્થા 

ઉધઈ, ઈમ 
 ાકને એકવયખાવંભમગાાભાંીમત આવ.ુ 

 ઘઉંના ઉબા ાકભા ંઉધઈનો ઉ૫દ્રલ ળરુ થતો જણામ તો તયુત જ 



 

 

એક શકેટય ાક ષલસ્તાધય ભાટે પીપ્રોનીર ૫ એવવી ૧.૬૦૦ ક્ષરટય 

અથલા લરોયામયીપોવ ૨૦ ઈવી ૧.૫ ક્ષરટય દલાને ૧૦૦ દક.ગ્રા. 

યેતી વાથે ષભશ્રણ કયી ફયાફય બેલીને દલાની ભાલજત આેર 

યેતી ઘઉંના ઉબા ાકભા ંપુખંલી અને ત્માેાય ફાદ ાકને શવ ુ

ષમત આ૫વુ.ં 

 રીરી ઈમના ષનમતં્રણ ભાટે ખેતય નીંદણ મકુત યાખવુ.ં ઘઉંભા ં

ઉંફીઓ આલલાની ળરુઆત થામ ત્માેેયથી જ ાકનુ ંઝીણલટબયુા 

ષનયીિણ કયતા યશવે ુઅને નાની ઈમો દેખામ તો રીભડાની 

રીંફોીની ભીંજનો ભકૂો ૫૦૦ ગ્રાભ (૫% અકા) અથલા રીભડા 

આધાદયત તૈમાય દલા ૨૦ ષભ.ક્ષર. (૧ ઈવી) થી ૪૦ ષભ.ક્ષર. (૦.૧૫ 

ઈવી) અથલા બ્યલેુયીમા ફેવીમાના નાભની ફૂગનો ાલડય ૪૦ 

ગ્રાભ ૧૦ ક્ષરટય ાણીભા ંબેલી છટંકાલ કયલો. ઉદ્રલ લધતો 

જણામ તો દકલનારપોવ ય૫ ઈવી ય૦ ષભ.ક્ષર. ૧૦ ક્ષરટય ાણીભા ં

ષભશ્રણ કયીને છાટંલી. 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણ ની કાભગીયી કયલી. 

ચણા 
ફૂર / 
ોટા 
ફધંાલા 

રીરી ઈમ 

 ાકને એકવયખાવંભમગાાભાંીમત આવ.ુ 

 જીલાતની વભમવય ભોજણી કયલી.  

 ૪૦-૫૦ ફડા ચીવ મકુલા.  

 પેયોભોન રે ૪૦/શ.ે મજુફ અને પ્રકાળ ષિંજય ૧/શ.ે મજુફ 

ગોઠલલા.  

 કડલી ભેશદંીનો ભકૂો અથલા ભાભેજલાનો ભકૂો અથલા યતનજ્મોતનો 

ભકૂો અથલા રીભડાના ાનનો ૫ ટકા અકા જીલાતની ળફૃઆત થમે 

દય ૧૫ દદલવે છટંકાલ કયલો. 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણઅને આંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

જીફૃ વદૃ્ધિ ચવુીમા 

 ાકને એકવયખાવંભમગાાભાંીમત આવ.ુ 

 ચવુીમાના ષનમતં્રણ ભાટે એવીપેટ ૭૫ એવી ૧૦ ગ્રાભ ૧૦ ક્ષરટય 

ાણીભા ંઉભેયી છટંકાલ કયલો. 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણઅને આંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

 થ્રીપ્વના ષનમતં્રણ ભાટે બ્યલેુયીમા ફાવીમાના ૧.૧૫ લે.ા. 

(ન્યનુતભ ૨ *૧૦૬ વીએપરુ/ંગ્રાભ) ૦.૦૦૭% (૬૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય 

ાણી)નો છટંકાલ કયલો. 

રવણ 
વદૃ્ધિ / 
ગાઠંીમા 
ફધંાલા 

ચવુીમા 

 ાકને એકવયખાવંભમગાાભાંીમત આવ.ુ 

 આ ચવુીમાજીલાતના અવયકાયક ષનમતં્રણ ભાટે બ્યલેુયીમા 

ફાઝીમાના ૧.૧૫ લે.ા. નો પ્રથભ છટંકાલ જીલાત દેખામ ત્માયે 

૦.૦૦૩૫% (૩૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય ાણીભા)ં, ફીજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ 



 

 

ગ્રાભ/૧૦ રીટય ાણી) અને ત્રીજો ૦.૦૦૯ ટકા (૮૦ ગ્રાભ/૧૦ 

રીટય ાણી) ૧૦ દદલવના અંતયે કયલા. 

 આ ચવુીમાજીલાતના યાવામક્ષણક ષનમતં્રણ ભાટે ડામભીથોએટ ૩૦ 

ઇ.વી. ૧૦ ષભ.રી. અથલા કલીનારપોવ ૨૫ ઇ.વી. ૨૦ ષભ.રી. દલા 

૧૦ રીટય ાણીભા ંબેલી દલાની અવયકાયકતા લધાયલા તેભા ં

સ્ટીકય ઉભેયી દ્રાલણનો છટંકાલ કયલો. 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણ ની કાભગીયી કયલી. 

કાવ લીણી ગરુાફી ઈમ 

 વાયો અને નકુળાનલાો કાવ જુદો લીણલો. વાયા કાવનો વગં્રશ 

કયલો કે ફજાયભા ંલેંચલો જમાયે નકુળાનલાા કાવનો નાળ કયલો. 

 કાવ જેભ જેભ ાકતો  જામ તેભ તેભ લી ણી કયલી અને લીણી 

વલાયનાવભમે કયલી. 

 ાકને જફૃયીમાત મજુફ ીમત આવ.ુ 

 છેલ્રી લીણી ફાદ શ ુચયાણ કયાલવુ.ં નલી લાલણી શરેા જુના 

કાવના ફાકી યશરે કચયાઓનો વગાલીને નાળ કયલો. 

તલેુય  
ળીંગ ફધંાલી 

/ દાણા 
બયાલા 

ળીંગ કોયી 
ખાનાય અને 
ળીંગની ભાખી 

 ાકને જફૃયીમાત મજુફ ીમત આવ.ુ 
 તલેુયના ાકભાળંીંગ કોયી ખાનાય અને ળીંગની ભાખીના ષનમતં્રણ 

ભાટે સ્ીનોવાડ ૪૫ એવવી ૦.૦૦૯% (૨ ષભક્ષર/૧૦ રીટય ાણી) 
અથલા થામોડીકાફા ૭૫ડફલ્ય.ુી. ૦.૦૭૫% (૧૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય 
ાણી) અથલા કલીનારપોવ ૨૫% ઇ.વી. અથલા લપેુન્યયુોન ૫.૪% 
ઇ.વી. અથલા રેભડા-વામશરેોથ્રીન ૫% ઇ.વી. લગયે દલાનો 
છટંકાલ કયલો. 

એયંડા  
ફૂર/ ગ 
ફધંાલા 

ઝા અને 
ાનના 

ટકાનો યોગ 

 ઝા અને ાન ના ંટકા ના ંયોગ ભાટેભેન્કોઝેફ ૭૫% લે.ા.  ૨૬ 
ગ્રાભ/૧૦ રી. અથલા કોય ઓલવીલરોયાઈડ ૫૦% લે.ા. ૪૦ 
ગ્રાભ/૧૦ રી. મજુફ છટંકાલ કયલો. 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણઅને આંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 
 ાકને જફૃયીમાત મજુફ ીમત આવ.ુ 
 એયંડાભા ંઘોડીમા ઈમના ષનમતં્રણ ભાટે ૨૦ ભીરી લલીનાલ્પોવ ( 

૧.૫ % ભકુી) અથલા ૪૦ ગ્રાભ કાફાાયીર ૧૦ રી. ાણીભા ંબેલી 
છટંકાલ કયલો. 

ળાકબાજી વ્રધુ્ધી/ફુર/ 
પ 

-  આ વભમગાા દયષભમાન દલા છટંકાલ ની કાભગીયી 
કયલી. 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણઅને આંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 
 ળાકબાજી ાકોને વભમવય ીમત આવ.ુ 
 ળાકબાજીના ાકોને નીદાભણ મકુત કયવ ુઅને ષનમભીત 

ષમત આવ.ુ ળાકબાજી ને વભમવય ઉતાયી ગ્રેડીંગ કયી 
ફજાયભા ંમકુલા. 



 

 

શુારન - - 

 શઓુને મોગમ આશાય આલો& ીલા ભાટે ચોખ્ુ ંહુપંાફંૄ 
ગયભ ાણી આવુ ંઅને શઓુના યશઠેાણ ચોખખા યાખલા. 

 ભાખી ભચ્છયથી યિણ ભાટે પીનાઈર છાટવ.ુ 
 શઓુને મોગમ આશાયભાખંષનજયલુત ષભશ્રણ વાથે વગં્રદશત 

ચાયા આો. ચાયા ને વરાભત સ્થે વગં્રદશત કયલો 
જોઈએ. 

 ચાયા ભાટે ચાપ કટય લાયો. 
 શઓુભા ંઈતયડીના ષનમતં્રણ ભાટે ડેલ્ટાભેથ્રીન  અથલા 

એભીટાઝ ૨ ભીરી/ ૧ રીટય ાણીભા ંનાખીને છાટલી. 
 દુધાા શઓુના આઉને ઝીંક ઓલવાઈડ અથરા ફોયીક 

ાલડયથી ફયાફય વાપ કયલા. 
 ષળમાા ત્રતૂભુા ં અષતળમ ઠંડા વીધા લનથી યિ ણ 

ભાટેશઓુને ળેડભા ંફાધંલા અને કંતાન કોથાનો 
ઉમોગ કયલો. 

 

 

 

ગ્રાભીણકૃષ ભૌવભ વેલા  
કૃષ શલાભાન વેર, કૃષ ષલજ્ઞાન ષલબાગ  

જુનાગઢ કૃષ યનુીલવીટી 
જુનાગઢ – ૩૬૨૦૦૧ 

ઈભેઈર:-amfujnd@yhaoo.comપોન ન.ં૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૯  
 

શલાભાન આગાશી આધાયીત દક્ષિણ વૌયાષ્ટ્ર ખેત આફોશલાકીમ ષલસ્તાયનાગંીય વોભનાથ જીલ્રા ભાટે કૃષ વરાશ બરુેટીન 
(કૃષ શલાભાન વેર, જુનાગઢ કૃષ યષુનલવીટી અને બાયત શલાભાન ષલબાગ દ્વાયા વંન્ન) 

(#આઝાદી નોઅમતૃ ભશોત્વલ#) 
લાય:- શકુ્રલાય                                                                  તાયીખ:-૦૭/૦૧/૨૦૨૨ 

શલાભાન આગાશી આધાયીત બરેુટીન: ૦૮૧(૨૦૨૧-૨૨) 
ાછરાાચં દદલવનુ ંશલાભાન 

(ત રીખ:-૦૨ થી ૦૬ જાન્યઆુયી,૨૦૨૨) 
શલાભાન દયફો શલાભાન આગાશી આગાભી ાચં દદલવ ભાટે 

(તાયીખ:-૦૮ થી૧૨ જાન્યઆુયી, ૨૦૨૨) 

ભાન્મ૧૨જાન્યઆુયી,૨૦૨૨.વલાયના ૮:૩૦ લાગમા ંસધુી 
૦૨/૦૧ ૦૩/૦૧ ૦૪/૦૧ ૦૫/૦૧ ૦૬/૦૧ તાયીખ ૦૮/૦૧ ૦૯/૦૧ ૧૦/૦૧ ૧૧/૦૧ ૧૨/૦૧ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ લયવાદ(ષભભી) ૧૦  ૦ ૦  ૦  ૦ 

૨૮.૪  ૨૯.૬  ૨૬.૮  ૩૦.૧  ૨૯.૬  ભશતભતાભાન (oવે.ગે્ર) ૨૮  ૨૭  ૨૭  ૨૭  ૨૮  
૧૯.૪  ૨૦.૦  ૧૯.૧  ૧૯.૮  ૨૦.૬  રઘતુભતાભાન (oવે.ગે્ર) ૧૭  ૧૪  ૧૪  ૧૫  ૧૫  

mailto:amfujnd@yhaoo.com


 

 

ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં
ભોટેબાગે 
લાદછાયુ ં

લાદની સ્સ્થષત ભોટેબાગ ે
લાદછાયુ ં

ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં ચોખ્ુ ં

૭૮  ૮૬  ૯૨  ૮૭  ૮૬  વલાયનાબેજના ટકા ૮૪  ૫૯  ૫૩  ૫૬  ૫૩  
૭૫  ૭૫  ૮૧  ૭૪  ૭૪  ફોયફાદના બેજના ટકા ૫૭  ૫૦  ૩૪  ૨૯  ૩૪  

૩.૭  ૫.૬  - ૧.૯  ૧.૯  
લનનીગષત(દકભી/કરાક

) 

૧૨.૧  ૧૪.૩  ૧૬.૧  ૧૯.૪  ૧૯.૮  

૯૯  ૫૦ - ૯૯  ૯૯  લનનીદદળા (દડગ્રી) ૨૭૦  ૩૦૪  ૩૦  ૨૮  ૨૨ 

વાભાન્મવરાશ 

 ભાન્મ લયવાદની સચૂી મજુફ ગીય વોભનાથ જીલ્રાભાં ૦૨ થી૨૮દડવેમ્ફય, ૨૦૨૧  નાવભમગાા 
દયષભમાન લધાયેબેજની સ્સ્થષત જોલા ભેર છે. 

 વાપ્તાદશક લયવાદ આગાશીનીસચૂી મજુફ વૌયાષ્ટ્ર  અને કચ્છના ંષલસ્તાયોભા ંતા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ થી 
તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૨વાભાન્મ થી ઉયલયવાદની ળક્યતાઓ છે. 
 

 ભેઘદૂતએપ્રીકેળન:-કૃષ શલાભાન વરાશ વેલા અને શલાભાન આગાશી અંગેની 
જાણકાયીભેલલાભાટે ડાઉનરોડ કયો ભેઘદૂત એપ્રીકેળન કે જે ખેડૂતોને તેભનીસ્થાષનક 
બાાભાસં્થાન, ાક અને શધુન ષલળે શલાભાન આધાદયત કૃષ વરાશ પ્રદાન કયળે. 

 ભેઘદૂત એપ્રીકેળનનેડાઉનરોડ કયલા ભાટે નીચેની ક્ષરિંક ય ક્લરક કયો. 
એન્રોઈડ(ભોફાઈર)ઉમોગકતાા:https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot 

આઈ.ઓ.એવ.ઉમોગકતાા:-https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 

 

 કોયોના(કોલીડ-૧૯) યોગચાાનીભશાભાયી ના રીધે, ખેડૂતષભત્રો એ ખેતય યખેતીની કાભગીયી 

દયષભમાન ખેત વાધનો/ ઓજાયો અને ખેત ભજુયો વાથે એલફીજાથી વાભાજીક અંતય યાખવુ ંઅને તે 

ભાટે નીવાલધાની અને વરાભતી યાખલી તેભજ અગભચેતી જાલલી. 

 ષળમાફૄાકોભાઆંંતયખેડકયલીઅનેશાથથીષનિંદાભણનીકાભગીયીકયલી. 
 ષળમાફૄાકોભાબંરાભણમજુફખાતયઅનેકૃષયવામણઆવું. 
 ઠંડીથીષળમાફૄ અને ળાકબાજી ાકોભા ંથતા ંનકુળાન ને ફચાલલા ંભાટે શવુ ંઅને લાયંલાય તેભજ ફુલાયા ધ્ધષતથી વાજંના વભમે 

ષમત આવુ.ં 
 શઓુને યાત્રીના વભમગાાભાંશ ુયશઠેાણની અંદય યાખલા ંઅને ળક્ય શોમ તો ઠંડી થી ફચલા ભાટે સકૂી થાયી કયલી. 
 ભયધાઓંને ઠંડી થી ફચાલલા ંભાટેકૃત્રીભ પ્રકાળનોઉમોગ ભયધાઘંયભા ંકયલો. 

https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155


 

 

 

5FSG]\ GFD 5FS VJ:YF 
ZMUqHLJFTq 

HFT S'lQF ;,FC 

ઘઉં ફૂટ / ગાબ 
અલસ્થા  

ઉધઈ, રીરી 
ઈમ  

 ાકને એકવયખાવંભમગાાભાંીમત આવ.ુ 

 ઘઉંના ઉબા ાકભા ંઉધઈનો ઉ૫દ્રલ ળરુ થતો જણામ તો તયુત જ 

એક શકેટય ાક ષલસ્તાયં ભાટે પીપ્રોનીર ૫ એવવી ૧.૬૦૦ ક્ષરટય 

અથલા લરોયામયીપોવ ૨૦ ઈવી ૧.૫ ક્ષરટય દલાને ૧૦૦ દક.ગ્રા. 

યેતી વાથે ષભશ્રણ કયી ફયાફય બેલીને દલાની ભાલજત આેર 

યેતી ઘઉંના ઉબા ાકભા ંપુખંલી અને ત્માેાય ફાદ ાકને શવ ુ

ષમત આ૫વુ.ં 

 રીરી ઈમના ષનમતં્રણ ભાટે ખેતય નીંદણ મકુત યાખવુ.ં ઘઉંભા ં

ઉંફીઓ આલલાની ળરુઆત થામ ત્માેીયથી જ ાકનુ ંઝીણલટબયુા 

ષનયીિણ કયતા યશવે ુઅને નાની ઈમો દેખામ તો રીભડાની 

રીંફોીની ભીંજનો ભકૂો ૫૦૦ ગ્રાભ (૫% અકા) અથલા રીભડા 

આધાદયત તૈમાય દલા ૨૦ ષભ.ક્ષર. (૧ ઈવી) થી ૪૦ ષભ.ક્ષર. (૦.૧૫ 

ઈવી) અથલા બ્યલેુયીમા ફેવીમાના નાભની ફૂગનો ાલડય ૪૦ 

ગ્રાભ ૧૦ ક્ષરટય ાણીભા ંબેલી છટંકાલ કયલો. ઉદ્રલ લધતો 

જણામ તો દકલનારપોવ ય૫ ઈવી ય૦ ષભ.ક્ષર. ૧૦ ક્ષરટય ાણીભા ં

ષભશ્રણ કયીને છાટંલી. 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણ ની કાભગીયી કયલી. 

ચણા 
ફૂર / ોટા 

ફધંાલા 
રીરી ઈમ 

 ાકને એકવયખાવંભમગાાભા ંીમત આવ.ુ 

 જીલાતની વભમવય ભોજણી કયલી.  

 ૪૦-૫૦ ફડા ચીવ મકુલા.  

 પેયોભોન રે ૪૦/શ.ે મજુફ અને પ્રકાળ ષિંજય ૧/શ.ે મજુફ 

ગોઠલલા.  



 

 

 કડલી ભેશદંીનો ભકૂો અથલા ભાભેજલાનો ભકૂો અથલા યતનજ્મોતનો 

ભકૂો અથલા રીભડાના ાનનો ૫ ટકા અકા જીલાતની ળફૃઆત થમે 

દય ૧૫ દદલવે છટંકાલ કયલો. 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણઅને આંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 

ઘાણા વદૃ્ધિ / ફૂર ભોરો 

 લધાયે ડત ુ ંાણી આવુ ંનદશ. 

 ાકને એકવયખાવંભમગાાભાંીમત આવ.ુ 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણ ની કાભગીયી કયલી. 

 ભોરોના ંદયિણ ભાટે ીા ચીકણા ીંજય પ્રષત શકેટેયે ૧૦ પ્રભાણે 

ગોઠલલા. 

રવણ 
વદૃ્ધિ / ગાઠંીમા 

ફધંાલા ચવુીમા 

 ાકને એકવયખાવંભમગાાભાંીમત આવ.ુ 

 આ ચવુીમાજીલાતના અવયકાયક ષનમતં્રણ ભાટે બ્યલેુયીમા 

ફાઝીમાના ૧.૧૫ લે.ા. નો પ્રથભ છટંકાલ જીલાત દેખામ ત્માયે 

૦.૦૦૩૫% (૩૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય ાણીભા)ં, ફીજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ 

ગ્રાભ/૧૦ રીટય ાણી) અને ત્રીજો ૦.૦૦૯ ટકા (૮૦ ગ્રાભ/૧૦ 

રીટય ાણી) ૧૦ દદલવના અંતયે કયલા.  

 આ ચવુીમાજીલાતના યાવામક્ષણક ષનમતં્રણ ભાટે ડામભીથોએટ ૩૦ 

ઇ.વી. ૧૦ ષભ.રી. અથલા કલીનારપોવ ૨૫ ઇ.વી. ૨૦ ષભ.રી. દલા 

૧૦ રીટય ાણીભા ંબેલી દલાની અવયકાયકતા લધાયલા તેભા ં

સ્ટીકય ઉભેયી દ્રાલણનો છટંકાલ કયલો. 

તલેુય  
ળીંગ ફધંાલી 

/ દાણા બયાલા 

ળીંગ કોયી 
ખાનાય અને 
ળીંગની ભાખી 

 ાકને જફૃયીમાત મજુફ ીમત આવ.ુ 
 તલેુયના ાકભાળંીંગ કોયી ખાનાય અને ળીંગની ભાખીના ષનમતં્રણ 

ભાટે સ્ીનોવાડ ૪૫ એવવી ૦.૦૦૯% (૨ ષભક્ષર/૧૦ રીટય ાણી) 
અથલા થામોડીકાફા ૭૫ડફલ્ય.ુી. ૦.૦૭૫% (૧૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય 
ાણી) અથલા કલીનારપોવ ૨૫% ઇ.વી. અથલા લપેુન્યયુોન ૫.૪% 
ઇ.વી. અથલા રેભડા-વામશરેોથ્રીન ૫% ઇ.વી. લગયે દલાનો 
છટંકાલ કયલો. 

ળાકબાજી વ્રધુ્ધી/ફુર/ 
પ 

-  આ વભમગાા દયષભમાન દલા છટંકાલ ની કાભગીયી 
કયલી. 

 ાકભાશંાથથી ષનિંદાભણઅને આંતયખેડની કાભગીયી કયલી. 
 ળાકબાજી ાકોને વભમવય ીમત આવ.ુ 
 ળાકબાજીના ાકોને નીદાભણ મકુત કયવ ુઅને ષનમભીત 

ષમત આવ.ુ ળાકબાજી ને વભમવય ઉતાયી ગ્રેડીંગ કયી 
ફજાયભા ંમકુલા. 

શુારન - -  શઓુને મોગમ આશાય આલો & ીલા ભાટે ચોખ્ુહંુપંાફંૄ 

ગયભ ાણી આવુ ંઅને શઓુના યશઠેાણ ચોખખા યાખલા. 



 

 

 ભાખી ભચ્છયથી યિણ ભાટે પીનાઈર છાટવ.ુ 

 શઓુને મોગમ આશાયભાખંષનજયલુત ષભશ્રણ વાથે વગં્રદશત 

ચાયા આો. ચાયા ને વરાભત સ્થે વગં્રદશત કયલો 

જોઈએ. 

 ચાયા ભાટે ચાપ કટય લાયો. 

 શઓુભા ંઈતયડીના ષનમતં્રણ ભાટે ડેલ્ટાભેથ્રીન  અથલા 

એભીટાઝ ૨ ભીરી/ ૧ રીટય ાણીભા ંનાખીને છાટલી. 

 દુધાા શઓુના આઉને ઝીંક ઓલવાઈડ અથરા ફોયીક 

ાલડયથી ફયાફય વાપ કયલા. 

 ષળમાા ત્રતૂભુા ં અષતળમ ઠંડા વીધા લનથી યિ ણ 

ભાટેશઓુને ળેડભા ંફાધંલા અને કંતાન કોથાનો 

ઉમોગ કયલો. 

 
માષંત્રક અષધકાયી 

ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ વેલાજુ.કૃ.ય.ુ 
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Agromet Advisory Service Bulletin for Junagadh District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone 

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

(#Azadi ka Amrit Mahotsav#) 

Day:- Friday                                                                                                                                   Date: 07-01-2022 

Agromet Advisory Service bulletin. No:-  081 (2021-22) 

Observed Weather during last Five days 

(Dated 02nd to 06th January, 2022) 
Weather 

Parameters 

Weather Forecast upcoming Five days 
(Valid for 08

th
 to 12

th
 January, 2022) 

until 08:30 hrs of 12-01-2022 
02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 Date 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 

mailto:amfujnd@yahoo.com


 

 

0 0 0 0 0 Rainfall(mm) 5 0 0 0 0 

30.0 30.5 31.0 30.9 30.0 Tmax (
oC) 28 27 27 27 28 

15.7 16.2 15.5 16.0 19.0 Tmin (OC) 17 14 14 15 15 

0 2 0 0 0 Cloud Cover 7 1 0 0 0 

87 90 87 93 84 RH-I (%) 80 58 56 60 56 

50 46 48 48 75 RH-II (%) 51 48 29 28 30 

2.9 3.4 2.6 2.2 4.2 Wind speed (km/hr) 11.1 11.7 15.5 18.0 17.6 

50 340 320 240 140 Wind direction 255 349 27 22 24 

Agro meteorological Advisories 
General 

Advice 

Rain fall           

 

 

 

Temperature    

 

 

RH (%)             

 

Wind Direction and  

Wind Speed  

As per IMD Forecast, There is forecasting of 

light rainfall occurs during tomorrow only 

then after no rainfall occurs. Sky will be 

remaining clear. 

Maximum and minimum temperature likely to 

be in range of 27 - 28°C and 14 - 17°C, 

respectively. 

The Relative Humidity is likely to be in the 

range of 28 – 80 %. 

Direction and speed of wind is NE & N and 

11.1 – 18.0 km/h, respectively. 

 Standardized Precipitation Index: - For the period of 02nd to 28th December, 2021 for 
Junagadh district considered under the moderately wet condition. 

 AS per ERFS products, An above rainfall may occur in Saurashtra & Kutch region during 
12th to 18th January, 2022. 

 MEGHDOOT Mobile Application:- Download the MEGHDOOT mobile application for 

Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide 

weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their 

local language. 

Click on the following link to download the MEGHDOOT application:  

Android users: https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot  

IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 
 Due to pandemic of CORONA (COVID-19), Farmers should maintain social distancing and 

safety precaution while handling farm machines and labour in the field. 

 Interculturing and hand weeding should be carried out in rabi crops. 

https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot
https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155


 

 

 To apply fertilizer and agrochemicals as per recommendation dose in rabi crops. 

 Keep cattle inside the sheds during night and provide dry bedding to protect them from 

cold. 

 In Poultry, keep the chicks warm by providing artificial light in the poultry sheds. 

 Apply light and frequent irrigation / sprinkler irrigation in the evening hours to protect 

the rabi and vegetable crops from cold injury. 

 

 

Crop Variety/ 

Pest/Insect 

Stage Agro met Advisories 

Wheat  Termite, 

Helicoverpa 

Tillering / 

Booting 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Apply chlorpyriphos 20 EC 1.5 litre or fipronil 

5 SC 1.6 litre in 100 kg of sand, mix it and 

spread it and give the light irrigation or 

through irrigation (chemigation) for the 

control of termite. 

 Keep field weed free. Spray NSKE 5%, 500 

gram or neem based insecticide 20 ml (1 EC) 

to 40 ml (0.15 EC) or Beauveria bassiana 40 

gram/ 10 liter of water to control small 

larvae. Spray quinalphos 25 EC 20 ml/10 liter 

water to control higher larval infestation. 

 Hand weeding operation should be carry 



 

 

out. 

Chickpea Pod borer Vegetative / 

Flowering / 

Pod formation 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Regular monitoring of gram pod borer 

during entire crop season.                             

 Set up the bird perches 40-50 for pod borer                                                                   

Instantiation of pheromone trap 40/ha and 

light trap 1/ha.    

 Spraying of kadvi mehadi leaf extract or 

mamejva leaf extract or Jatropha leaf extract 

or five per cent neem leaf extract at 15 days 

interval from the date of pest infestation. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

Coriander Aphid Vegetative  / 

Flowering 

 Over irrigation should be avoided. 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Hand weeding operation should be carry 

out. 

 Set up yellow stick trap @ 10/ha to monitor 

aphid population. 

Cumin Thrips Germination / 

Vegetative 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Spray acephate75 SP 10 gram per 10 liter 

of water to control thrips. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Spray Beauveria bassiana 1.15 WP (Min. 

2x106 cfu/g) 0.007 % (60 g/10 l of water) for 



 

 

management of thrips. 

Garlic Thrips Vegetative / 

Bulb formation 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval.  

 For management of thrips, apply schedule 

spraying of Beauveria bassiana 1.15 WP (min 

2 x 106 cfu/g), first spray at initiation of pest 

infestation 0.0035% (30 g/10 l of water). 

Subsequent second 0.007% (60 g/10 l of 

water) and third 0.009% (80 g/10 l of water) 

spray at 10 days interval.  

 To chemical control of thrips, spray 

Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or 

Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water). 

 Hand weeding operation should be carry 

out. 

Cotton 

 

Pink 

bollworm 

Picking  Picking of clean and infested cotton may be 

carried out separately. Clean cotton may be 

stored or marketed. Infested cotton should 

be destroyed. 

 Picking of cotton should be carried out 

during morning hours. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 Allow grazing by animals immediate to final 

picking. Pulled out stalks should be burnt off 

in situ before ploughing the field. 

Pigeon pea Pod borer Pod formation, 

development 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 To Spraying of Spinosad 45 SC 0.009 % (2 ml/ 

10 litre water; 45 g a.i/ha) or thiodicarb 75 

WP 0.075 % (10 g/ 10 litre water;375 g 

a.i/ha) or Quinalphos 25% EC or lufenuron 

5.4% EC or lambdacyhalothrin 5% EC for the 

control of pod borer and pod fly plume 



 

 

moth. 

Castor Blight and 

Leaf spot 

Capsule 

formation / 

development 

 

 

  

 To control of blight and leaf spot, spray with 

Mancozeb 75 % WP 26 g/10 lit or copper 

oxichloride 50 % WP 40g/10 lit. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 For the control of castor semi looper, spray 

20 ml quinalphos (1.5 % powder) OR 40 gm 

carbaryl in 10 liter of water. 

Vegetable  

crops 

- Sowing/ 

Flowering/ 

Fruiting 

 To the spray of agrochemicals during this 

period. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Keep vegetable crop weed free, apply 

irrigation regularly and send vegetable fruit 

to the market often grading. 

Livestock - -  To provide adequate food & clean light 

warm water for drinking and keep the 

animals clean shed.  

 Spray phenyl in the animal shed to avoid 

flies and mosquitoes. 

 Give stored fodder with mineral mixture. 

Fodder should be stored at safe place. 

 Feed silage & hay material along with 

concentrate feed. 

 Use chaff cutter for fodder. 

 For the control of tick and other parasites, 



 

 

spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre 

of water. 

 Udder of milking animals must be properly 

clean with zinc oxide or boric powder. 

 Protection of animal due to the cold winter 

season cattle transfer to the shed. 

 

 

 
 

 

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)    
Agro meteorological Cell 

Department of Agronomy 
Junagadh Agricultural University 

Junagadh-362001 
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Agromet Advisory Service Bulletin for Porbandar District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone 
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department) 

(#Azadi ka Amrit Mahotsav#) 

Day:-Friday                                                                                                                                               Date: 07-01-2022 

Agromet Advisory Service bulletin. No:-081 (2021-22) 

Observed Weather during last Five days 

(Dated02nd to 06th January, 2022) 
Weather 

Parameters 

Weather Forecast upcoming Five days 
(Valid for 08

th
to 12

th
 January, 2022) 

until 08:30 hrs of 12-01-2022 
02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 Date 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 

0 0 0 0 0 Rainfall(mm) 22 0 0 0 0 

29.5 30.2 31.0 30.6 29.2 Tmax (oC) 29 27 27 27 28 

19.3 20.0 18.0 18.0 19.0 Tmin (oC) 16 14 14 14 15 

0 0 2 2 6 Cloud Cover 8 0 0 0 0 

70 74 80 88 83 RH-I (%) 77 58 55 60 55 

53 60 53 53 70 RH-II (%) 51 38 32 32 33 

5.6 5.6 7.4 5.6 - Wind speed (km/hr) 13.4 15.5 20.0 23.1 22.0 

90 50 340 290 - Wind direction 292 343 27 24 24 

Agro meteorological Advisories 

General 

Advice 

Rain fall           

 

 

As per IMD Forecast, There is forecasting of 

light to moderate rainfall occurs during 

tomorrow only then after no rainfall occurs. 

mailto:amfujnd@yahoo.com


 

 

 

Temperature    

 

 

RH (%)             

 

Wind Direction and  

Wind Speed 

Sky will be remaining clear. 

Maximum and minimum temperature likely 

to be in range of 27 - 29°Cand 14 - 16°C, 

respectively. 

The Relative Humidity is likely to be in the 

range of 32– 77 %. 

Direction and speed of wind is to be NW, N  

& NE and 13.4 – 23.1 km/h, respectively. 

 Standardized Precipitation Index: - For the period 02nd to 28th December, 2021for 

Porbandar district considered under the moderatelywet condition. 

 AS per ERFS products, An above rainfall may occur in Saurashtra & Kutch region during 12th 

to 18th January, 2022. 

 MEGHDOOTMobile Application:-Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet 

Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based 

agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. 

Click on the following link to download the MEGHDOOT application: 

Android users:https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot 

IOS users:https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 
 

 Due to pandemic of CORONA (COVID-19),Farmers should maintain social distancing and 

safety precaution while handling farm machines and labour in the field. 

Under the influence of current Western Disturbance 

 Stepstobe takento minimizedamage: 

 Postponeirrigationtorabicropsduringforecastperiod. 

 Postponefoliarsprayingofagrochemicalsin standingcropsduringthe forecast period. 

 Keepharvestedproduceinsafeplaces. 

 Keepanimalsindoorduringtheperiod. 

 Donot let theanimal outsideduringthundersrains. 

 Takecarethat norain watershould enterinto poultryhouse. 

 Interculturing and hand weeding should be carried out in rabi crops. 

 To apply fertilizer and agrochemicals as per recommendation dose in rabi crops. 

 Apply light and frequent irrigation / sprinkler irrigation in the evening hours to protect the 

crops from cold injury. 

 Keep cattle inside the sheds during night and provide dry bedding to protect them from 

https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot
https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155


 

 

cold. 

 In Poultry, keep the chicks warm by providing artificial light in the poultry sheds. 

 

Crop Variety/ 

Pest / Insect 

Stage Agro met Advisories 

Wheat  Termite,Heli

coverpa 

Tillering / 

Booting 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Apply chlorpyriphos 20 EC 1.5 litre or 

fipronil 5 SC 1.6 litre in 100 kg of sand, mix 

it and spread it and give the light irrigation 

or through irrigation (chemigation) for the 

control of termite. 

 Keep field weed free. Spray NSKE 5%, 500 

gram or neem based insecticide 20 ml (1 

EC) to 40 ml (0.15 EC) or Beauveriabassiana 

40 gram/ 10 liter of water to control small 

larvae. Spray quinalphos 25 EC 20 ml/10 

liter water to control higher larval 

infestation. 

 Hand weeding operation should be carry 

out. 

Chickpea Aphid Vegetative / 

Flowering / 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 



 

 

Pod formation  Regular monitoring of gram pod borer 

during entire crop season.   

 Set up the bird perches 40-50 for pod borer                                                                   

Instantiation of pheromone trap 40/ha and 

light trap 1/ha. 

 Spraying of kadvimehadi leaf extract or 

mamejva leaf extract or Jatropha leaf 

extract or five per cent neem leaf extract at 

15 days interval from the date of pest 

infestation. 

 Hand weeding and Interculturing operation 

should be carry out. 

Cumin Thrips Vegetative / 

Flowering 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Spray acephate75 SP 10 gram per 10 liter 

of water to control thrips. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Spray Beauveriabassiana 1.15 WP (Min. 

2x106 cfu/g) 0.007 % (60 g/10 l of water) 

for management of thrips. 

Garlic Thrips Vegetative / 

Bulb 

formation 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 For management of thrips, apply schedule 

spraying of Beauveriabassiana 1.15 WP 

(min 2 x 106 cfu/g), first spray at initiation 

of pest infestation 0.0035% (30 g/10 l of 

water). Subsequent second 0.007% (60 

g/10 l of water) and third 0.009% (80 g/10 l 

of water) spray at 10 days interval.  



 

 

 To chemical control of thrips, spray 

Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or 

Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water). 
 Hand weeding operation should be carry 

out. 

Cotton 

 

- Picking  Picking of clean and infested cotton may be 

carried out separately. Clean cotton may be 

stored or marketed. Infested cotton should 

be destroyed. 

 Picking of cotton should be carried out 

during morning hours. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 Allow grazing by animals immediate to final 

picking. Pulled out stalks should be burnt 

off in situ before ploughing the field. 

Pigeon pea pod borer Pod 

formation, 

development 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 To Spraying of Spinosad 45 SC 0.009 % (2 

ml/ 10 litre water; 45 g a.i/ha) or thiodicarb 

75 WP 0.075 % (10 g/ 10 litre water;375 g 

a.i/ha) or Quinalphos 25% EC or lufenuron 

5.4% EC or lambdacyhalothrin 5% EC for the 

control of pod borer and pod fly plume 

moth. 

Castor Blight and 

Leaf spot 

Flowering / 

Capsule 

formation 

 To control of blight and leaf spot, spray 

with Mancozeb 75 % WP 26 g/10 lit or 

copper oxichloride 50 % WP 40g/10 lit. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 For the control of castor semi looper, spray 

20 ml quinalphos (1.5 % powder) OR 40 

gmcarbaryl in 10 liter of water. 

Vegetable  - Sowing/  To the spray of agrochemicals during this 



 

 

crops Flowering/ 

Fruiting 

period. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Keep vegetable crop weed free, apply 

irrigation regularly and send vegetable fruit 

to the market often grading. 

Livestock - -  To provide adequate food& clean light 

warm water for drinking and keep the 

animals clean shed.  

 Spray phenyl in the animal shed to avoid 

flies and mosquitoes. 

 Give stored fodder with mineral mixture. 

Fodder should be stored at safe place. 

 Feed silage & hay material along with 

concentrate feed. 

 Use chaff cutter for fodder. 

 For the control of tick and other parasites, 

spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre 

of water. 

 Udder of milking animals must be properly 

clean with zinc oxide or boric powder. 

 Protection of animal due to the cold winter 

season cattle transfer to the shed. 
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Agromet Advisory Service Bulletin for Gir Somnath District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone 

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

(#Azadi ka Amrit Mahotsav#) 

Day:-Friday                                                                                                                                                  Date: 07-01-2022 

Agromet Advisory Service bulletin. No:-081 (2021-22) 
Observed Weather during last Five days 

(Dated 02nd to 06th January,2022) 
Weather 

Parameters 

Weather Forecast upcoming Five days 
(Valid for 08

th
 to 12

th
 January, 2022) 

until 08:30 hrs of 12-01-2022 
02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 Date 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 

0 0 0 0 0 Rainfall(mm) 10 0 0 0 0 

29.6 26.8 30.1 29.6 24.0 Tmax (oC) 28 27 27 27 28 

19.4 20.0 19.1 19.8 20.6 Tmin (oC) 17 14 14 15 15 

1 0 1 7 0 Cloud Cover 7 0 0 0 0 

78 76 92 87 86 RH-I (%) 84 59 53 56 53 

75 75 81 74 74 RH-II (%) 57 50 34 29 34 

3.7 5.6 - 1.9 1.9 Wind speed (km/hr) 12.1 14.3 16.1 19.4 19.8 

90 50 - 99 99 Wind direction 270 304 30 28 22 

Agro meteorological Advisories 
General 

Advice 

Rain fall           

 

 

 

Temperature    

 

 

RH (%)             

 

Wind Direction and  

Wind Speed 

As per IMD Forecast, There is forecasting of 

light rainfall occurs during tomorrow only 

then after no rainfall occurs. Sky will be 

remaining clear. 

Maximum and minimum temperature likely to 

be in range of 27 - 28°C and 14 - 17°C, 

respectively. 

The Relative Humidity is likely to be in the 

range of 29 – 84 %. 

Direction and speed of wind is to be NW, N & 

NE and 12.1 – 19.8 km/h, respectively. 
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 Standardized Precipitation Index: - For the period of 02nd to 28th December, 2021for 

GirSomnath district considered under the extremelywet condition. 

 AS per ERFS products,An aboveRainfall may occur in Saurashtra & Kutch region during 

12th to 18th January, 2022. 

 MEGHDOOTMobile Application:-Download the MEGHDOOT mobile application for 

Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide 

weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in 

their local language. 

Click on the following link to download the MEGHDOOT application:  

Android users: https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot 

IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 

 Due to pandemic of CORONA (COVID-19),Farmers should maintain social distancing and 

safety precaution while handling farm machines and labour in the field. 

 Interculturing and hand weeding should be carried out in rabi crops. 

 To apply fertilizer and agrochemicals as per recommendation dose in rabi crops. 

 Apply light and frequent irrigation / sprinkler irrigation in the evening hours to protect 

the rabi and vegetable crops from cold injury. 

 Keep cattle inside the sheds during night and provide dry bedding to protect them from 

cold. 

 In Poultry, keep the chicks warm by providing artificial light in the poultry sheds. 

 

Crop Variety/ 

Pest / Insect 

Stage Agro met Advisories 

Wheat  Termite, 

Helicoverpa 

Tillering / 

Booting 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Apply chlorpyriphos 20 EC 1.5 litre or fipronil 

5 SC 1.6 litre in 100 kg of sand, mix it and 

https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot
https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155


 

 

spread it and give the light irrigation or 

through irrigation (chemigation) for the 

control of termite. 

 Keep field weed free. Spray NSKE 5%, 500 

gram or neem based insecticide 20 ml (1 EC) 

to 40 ml (0.15 EC) or Beauveriabassiana 40 

gram/ 10 liter of water to control small 

larvae. Spray quinalphos 25 EC 20 ml/10 

literwater to control higher larval 

infestation. 

 Hand weeding operation should be carry 

out. 

Chickpea Pod borer Vegetative / 

Flowering / 

Pod 

formation 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Regular monitoring of gram pod borer 

during entire crop season.   

 Set up the bird perches 40-50 for pod borer                                                                   

Instantiation of pheromone trap 40/ha and 

light trap 1/ha. 

 Spraying of kadvimehadi leaf extract or 

mamejva leaf extract or Jatropha leaf 

extract or five per cent neem leaf extract at 

15 days interval from the date of pest 

infestation. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

Coriander Aphid Vegetative / 

Flowering 

 Over irrigation should be avoided. 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Hand weeding and interculturing operation 



 

 

should be carry out. 

 Set up yellow stick trap @ 10/ha to monitor 

aphid population. 

Garlic Thrips Vegetative / 

Bulb 

formation 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 For management of thrips, apply schedule 

spraying of Beauveriabassiana 1.15 WP (min 

2 x 106 cfu/g), first spray at initiation of pest 

infestation 0.0035% (30 g/10 l of water). 

Subsequent second 0.007% (60 g/10 l of 

water) and third 0.009% (80 g/10 l of water) 

spray at 10 days interval.  

 To chemical control of thrips, spray 

Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or 

Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water). 

 Hand weeding operation should be carry 

out. 

Pigeon pea Pod borer Pod 

formation, 

development 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 

 To Spraying of Spinosad 45 SC 0.009 % (2 

ml/ 10 litre water; 45 g a.i/ha) or thiodicarb 

75 WP 0.075 % (10 g/ 10 litre water;375 g 

a.i/ha) or Quinalphos 25% EC or lufenuron 

5.4% EC or lambdacyhalothrin 5% EC for the 

control of pod borer and pod fly plume 

moth. 

Sugarcane - Vegetative  To the spray of agrochemicals during this 

period. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at critical stage. 



 

 

Vegetable  

crops 

- Sowing/ 

Flowering/ 

Fruiting 

 To the spray of agrochemicals during this 

period. 

 Hand weeding and interculturing operation 

should be carry out. 

 Apply irrigation to the crop at regular 

interval. 

 Keep vegetable crop weed free, apply 

irrigation regularly and send vegetable fruit 

to the market often grading. 

Livestock - -  To provide adequate food& clean light warm 

water for drinking and keep the animals 

clean shed.  

 Spray phenyl in the animal shed to avoid 

flies and mosquitoes. 

 Give stored fodder with mineral mixture. 

Fodder should be stored at safe place. 

 Feed silage & hay material along with 

concentrate feed. 

 Use chaff cutter for fodder. 

 For the control of tick and other parasites, 

spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre 

of water. 

 Udder of milking animals must be properly 

clean with zinc oxide or boric powder. 

 Protection of animal due to the cold winter 

season cattle transfer to the shed. 

 
                                                                                                        Technical Officer 

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS) 

                                                                                                   J.A.U., Junagadh 


