
 

 

 

 

 

 

 

 

CJFDFG 5ZLA/M Nl1F6 ;{FZFQ8= S'lQF 

VFAMCJFlSI lJ:TFZ 

JZ;FN sDLDLf 

 

0.00 

DCTD TF5DFG s;[PU[Pf 29.2 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[Pf 14.7 

E[Hs@fs;JFZqA5MZAFNf 68-34 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CJFDFG VFUFCL VFWFZLT S'lQF  ;,FC A],[8LG 
Nl1F6  ;{FZFQ8= B[T VFAMCJFSLI  lJEFU 

TFP _(v_ZvZ_!* YL TFP !Zv_ZvZ_!* 

CJFDFG VFUFCL VFWFZLT A],[8LG o Z_!&v!* 

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 !Zv_ZvZ_!* ;]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 ૦૮/૦૨/૨૦૧૭ થી ૧૨/૦૨/૨૦૧૭ દયમ્માન આકાળમખુ્મત્લે ભોટેબાગે ચોખ્ખ ુ
યશળેે, આગાભી ાાંચ દદલવ દયમ્માન લયવાદ ડલાની ળકમતા નથી. લનની ઝડ ૧૯ થી ૨૮ કીભી/કરાક 
યશલેાની ળક્યતા યશળેે. આ વભમગાા ભાાં ભશતભ તાભા ન ૨૯ થી ૩૦ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડ યશળેે તેભ જ રઘતુભ 
તાભાન ૧૫ થી ૧૬ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડ યશલેાની વાંબાલના છે. 
૨.ોયફાંદય:- જીલ્રાભા આગાભી તાયીખ ૦૮/૦૨/૨૦૧૭ થી ૧૨ /૦૨/૨૦૧૭ દયમ્માન આકાળમખુ્મત્લે  ભોટેબાગે 
ચોખ્ખ ુ યશળેે, આગાભી ાાંચ દદલવ દયમ્માન લયવાદ ડલાની ળકમતા નથી. લનની ઝડ ૨૦ થી ૨૭ 
કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા યશળેે. આ વભમગાા ભાાં ભશતભ તાભાન ૨૭ થી ૨૮ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડ યશળેે તેભજ 
રઘતુભ તાભાન ૧૧ થી ૧૨ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડયશલેાની વાંબાલના છે. 

H]GFU- 

CJFDFG 5ZLA/M q 
TFZLB 

lNJ;v ! 
_(P_ZP!* 

lNJ;v Z 
_)P_ZP!* 

lNJ;v# 
!_P_ZP!* 

lNJ;v$ 
!!P_ZP!* 

lNJ;v5 
!ZP_ZP!* 

JZ;FN sDLPDLf 0 0 0 0 0 

DCTD TF5DFG s;[PU|[f 29 29 29 29 30 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f 16 16 15 15 15 

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

;JFZGF E[HGF 8SF 48 45 41 42 46 

A5MZ AFN E[HGF 8SF 32 35 34 34 36 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 19 27 28 25 24 

5JGGL lNXF s0LU|Lf 53 92 19 99 99 

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

DCTD TF5DFG s;[PU|[f 28 28 27 27 27 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f 12 12 11 11 12 

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

;JFZGF E[HGF 8SF 47 47 39 43 46 

A5MZ AFN E[HGF 8SF 32 32 32 31 33 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 20 26 27 25 22 

5JGGL lNXF s0LU|Lf 12 43 18 53 54 

 



Nl1F6;F{ZFQ8=B[T VFAMCJFlSI  lJEFU  

5FSG]\ 
GFD 

5FS VJ:YF ZMUqHLJFTq 
HFT S'lQF ;,FC 

ઘઉ  ગાબ  
અલસ્થા 

જીડફલ્ય-ુ૧૯૦, 
૪૯૬, ૩૬૬, 
૧૭૩, રોક-૧,  

 ઘઉના ાકને કટોકટીની અલસ્થામે વમત આવ.ુ 
 ઘઉભાાં ાનનો ફદાભી ગેરૂનો યોગ જોલા ભે છે. તેના 

વનમાંત્રણ ભાટે ૩૦ ગ્રાભ ભેન્કોઝેફ દલા ૧ ૦ રીટય 
ાણીભાાં બરાભણ મજુફ ફે થીત્રણ છાંટકાલ  ૧૨ થી ૧૫ 
દદલવના અંતયે કયલા.  

ચણા  ફુર/ 
ોટા  
અલસ્થા 

ગ.ુચ.-૧,૨,૩, દ 
દાશોદ ીા, 
ચાપા 

 ચણાના ાકભાાં રીરી ઈમ ના વનમત્રણ ભાટે 
ક્લીનારપોવ ૨૦ ભીરી અથલા ડી. ડી.લી.ી. ૧૦ ભીરી. 
૧૦ રીટય ાણીભાાં ભીશ્ર કયી છાંટકાલ કયલો. 

 ભમાાદદત વમત અલસ્થા શોમ તો ાકને કટો કટીની 
અલસ્થા જેલીકે ફુર અલસ્થા તથા દાણા વલકાવની 
અલસ્થામે અલશ્મ વમત આવ.ુ  

રવણ વલકાવ અલસ્થા ગ.ુર.-૨,૩,૪, 
જી-
૪૧,૫૦,૨૮૨ 

 રવણના ાકભાાં ચવુીમા પ્રકાયની જીલાત વનમત્રણ ભાટે  
૫૦ ભીરી ઈભીડાક્રોપ્રાઈડ અથલા ૧૫ ભીરી ભીથાઈર 
ઓ ડભેેટોન અથલા ૧૫ ભીરી ડામ ભીથોએટ દલા ૧૦ 
રીટય ાણીભાાં ભીશ્ર કયી છાંટકાલ કયલો.  

 રવણના ાકભાાં સકુાયો યોગના વનમત્રણ ભાટે ૨૫ ગ્રાભ 
ભેન્કોઝેફ દલા ૧૦ રીટય ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. 

ઘાણા ફુર /દાણા  
અલસ્થા 

ગ.ુધાણા-૧,૨  ધાણાના ાકભાાં ભકુીછાયાના વનમત્રણ ભાટે ડીનો કે ૧૦ 
ભીરી અથલા ૮૦ %  દ્રાવ્મ ગાંધક ૩૦ ગ્રાભ ૧૦ રીટય 
ાણીભાાં બેલી છાંટકલ કયલો. ૩૦૦ ભેળ ગાંધક ૨૦ થી 
૨૫ કી.ગ્રા. પ્રવત શકે્ટય ડસ્ટીંગ કયવ.ુ 

જીરૂ ફુર /દાણા  
અલસ્થા 

ગ.ુ જીરૂ-
૧,૨,૩,૪ 

 જીરૂના ાકભાાં ચભી યોગના વનમાંત્રણ ભાટે ભે ન્કોઝેફ ૨૫ 
ગ્રાભ ૧૦ રી. ાણીભાાં ભીશ્ર કયી છાંટકાલ કયલો 

 જીરૂના ાકભાાં ભકુીછાયાના વનમત્રણ ભાટે ડીનો કે ૧૦ 
ભીરી અથલા ૮૦ %  દ્રાવ્મ ગાંધક ૩૦ ગ્રાભ ૧૦ રીટય 
ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. ૩૦૦ ભેળ ગાંધક ૨૦ થી 
૨૫ કી.ગ્રા. પ્રવત શકે્ટય ડસ્ટીંગ કયવ.ુ 

 જીરૂના ાકને જ રૂયીમાત મજુફ વમત આવુ . ક્યાયાને 
છેડ ેાણી બયાઈ ના યશ ેતે ખાવ ધ્માન યાખવ.ુ 

ઉનાળુ લાલેતય  ગજુયાત  
તર-૨ 

 આ ખલાડીમાભા તાભા ન ૨૮-૩૦ વે. થામ એટરે  
ઉનાળુ તરન ુલાલેતય કયી દેવ.ુ  ક્ષફમાયણને  ૨-૩ 



તર  ગજુયાત  

તર-૩ 
ગ્રાભ/દકરો  મજુફ થામયભ -, ભેન્કોઝેફ અથલા 
કાફેન્ડાઝીભનો ટ આલો  .ામાભા વીંગર અને  સુય  
પોસ્પેટ ૨૫ કી.ગ્રા/.વલઘે  અને  યદુયમા  ૮ કી.ગ્રા/.વલઘે  
આવ.ુ  

ઉનાળુ 

ભગપી 

લાલેતય  ટીએજી -૨૪ , 

જીજી -૨ , ટીજી-
૩૭-એ , 

ટીીજી -૪૧  

 આ ખલાડીમાભા ઉનાળુ ભગપી ન ુ  લાલેતય શાથ 
ધયવ.ુ લાલેતય વભમે  ભગપીના ફી જને ૧ .૨૫ ગ્રાભ 
ટેબ્યકુોનાજોર દલાનો  ૧ દક .ગ્રા .દાણા પ્રભાણે ટ 
આલો.  

ળાકબાજી વ્રધુ્ધી/ફુર/પ -  લેરાલાા ળાકબાજીના ાકભાાં ાન કોયીમાનો ઉદ્ર લ 
ટાલા ભાટે મખુ્મ ાકની પયતે દદલેરા તથા ગરગોટાન ુ
લાલેતય કયલાથી તેન ુવનમાંત્રણ કયી ળકામ છે જો ઉદ્રલ 
લધ ુજોલા ભે તો ૧૦ ભીરી ભીથાઈર ઓ ડેભેટોન (૨૫ 
ઈવી) અથલા ૧૦ ભીરી ડામ ભીથોએટ (૩૦ ઈવી) ૧૦ 
રીટય ાણીભાાં બેલી છાં ટકાલ કયલો ત્માય ફાદ છીથી 
ફીજો છાંટકાલ ૧૫ દદલવ છી કયલો. 

 ળાકબાજીના ાકભાાં ચવુીમા પ્રકાયની જીલાતના વનમાંત્રણ 
ભાટે રીફોીન ુતેર ૫૦ ભીરી અથલા રીફોીન ુભીજન ુ
૫ ટકા અકા ન ુદ્રાલણ ૫૦૦ભીરી ૧૦ રી. ાણીભાાં બેલી 
છાંટકાલ કયલો. જો લધ ુઉ દ્રલ શોમ તો એવી ટામ્રાપ્રીડ 
૨૦ ટકા ૫ ગ્રાભ /૧૦રી. અથલા દ્રામઝોપોવ ૪૦ ટકા ૨૦ 
ભીરી/ ૧૦ રી.ાણીભાાં ભીશ્ર કયી છાંટકાલ કયલો. 

 ભયચીના ાકભાાં થ્રીપ્વના વનમાંત્રણ ભાટે ૧૦ ભીરી 
રામઝોપોવ (૪૦ ઈવી) અથલા ૩ ભીરી ઈભીડાક્રોપ્રાઈડ 
(૧૭.૮ એવ એર) તથા ાનકથીયીના વનમાંત્રણ ભાટે ૧૦ 
ભીરી પેના ક્ઝાક્લીન (૧૦ ઈવી) અથલા ૧૦ 
ભીરીપ્રોયગાઈટ અથલા ૨૦ ગ્રાભ લેટેફર વલ્પય ૧૦ 
રીટય ાણી વભશ્રણ કયી છાાંટલી. 

 ળાકબાજીનાાકની યોણી ફાદ ચવુીમા પ્રકા યની 
જીલાતના વનમાંત્રણ ભાટે દાણાદાય પોયેટ ૧૦ જી છોડ દીઠ 
૨ ગ્રાભ મજુફ આીને ીમત આવ.ુ 

 ભયચીના ાકભાાં લાઈયવના કાયણે ીા થઈ કુકડાઈ 
ગમેર છોડ ઉાડી જભીનભાાં દાટી નાળ  કયલો અને ૫ 
ભીરી ઈભીડા ક્રોપ્રાઈડ ૧૦ રીટય ાણી ભાાં બેલી 
છાંટકાલ કયલો.  



 ળાકબાજીના ાકોને નીદાભણ મકુત કયવ ુઅને વનમભીત 
વમત આવ.ુળાકબાજી ને વભમવય ઉતાયી ગે્રડીંગ કયી 
ફજાયભાાં મકુલા.  

 
શુારન 

 

- 

 શઓુને મોગ્મ આશાય આલો  અને શઓુના યશઠેાણ 
ચોખ્ખા યાખલાઅને ભાખી ભચ્છયથી યિણ ભાટે પીનાઈર 
છાટવ.ુ 

 શઓુભાાં ઈતયડીના વનમાંત્રણ ભાટે ડલે્ટા ભેથ્રીન  અથલા 
એભીટાઝ ૨ ભીરી/ ૧ રીટય ાણીભાાં નાખીને છાટલી. 

 વળમાા ત્રતૂભુાાં અવતળમ ઠાંડા વીધા લનથી યિ ણ 
ભાટેશઓુને ળેડભાાં ફાાંધલા અને કાંતાન કોથાનો 
ઉમોગ કયલો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNAGADH 

Phone: 0285-2670139                                               Date:- 07-02-2017 

(Period from 08 to 12 February -2017) 
 
Significant weather for the preceding week 
 

Rain fall (mm) 000.0 

Maximum temperature 0C 27.0-31.0 

Minimum temperature 0C 13.0-16.4 

RH % (Morning/Afternoon) 68-34 

Wind speed (Kmph) 4.2-7.0 

Cloud cover 0 
 

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 12-02-2017 

 
Parameters Day-2 

08-02-17 

Day-3 

09-02-17 

Day-4 

10-02-17 

Day-4 

11-02-17 

Day-5 

12-02-17 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 29 29 29 29 30 

Minimum temperature 0C 16 16 15 15 15 

Cloud cover (Okta) 1 2 0 0 0 

RH I % (Morning) 48 45 41 42 46 

RH II % (After noon) 32 35 34 34 36 

Wind speed (Km/h) 19 27 28 25 24 

Wind direction(Deg) 53 92 19 99 99 

 

Agro meteorological Advisories 
 

General 

Advice 

Rain fall           
 
Temperature    
 
RH (%)             
 
Wind Direction and  
Wind Speed  

There is no forecasting of rainfall during next five 
days. 
Maximum and minimum temperature likely to be in 
range of 29-30°C and 15-16°C, respectively. 
The Relative Humidity is likely to be in the range of 
48-32 %. 
Direction and speed of wind is likely to be N and NE 
and 19-28 km/h, respectively. 

Crop Variety/ 

pest/insect 

Stage Agro met Advisories 

Wheat GW-

190,496,366,173

, Lok-1 

Booting  Apply irrigation at critical stages of the crop. 

 For the control of leaf rust, two to three spray of 

mencozeb 30 gm in 10 liter of water at 12 to 15 

days interval period. 

Chickpea GC-1, 2, 3, 
Dahod yellow, 
Chaffa 

Flowering/

Pod 

 For the control of Helicoverpa armigera, spray 

quinalphos 20 ml OR DDVP 10 ml in 10 liter of 



 developme

nt 

water. 

 Under limited water condition chickpea should 

be irrigated during flowering and pod formation 

stages of the crop.. 

Garlic GG- 2,3,4,  

G-41,50, 282 

Girthing  For the control of sucking pest, spray 5 ml 

Imidaclopride OR 15 ml methyl-O-demeton Or 

15 ml diamethoate in 10 liter of water. 

Coriander Guj. Coriander 
1,2  

Grain 

formation 

 For the control of powdery mildew, spray  

dinocap 10 ml OR 80 % wettable sulphur 30 gm 

mix with 10 liter of water.  

Summer 

sesame 

G.Til-2, G.Til-3 -  Procure good quality seeds of sesame and carry 

out sowing of summer sesame as minimum and 

maximum temperature rise up to 19 °C and 30°C 

respectively and give seed treatment of vitavax 

(carboxin 37.5% + thiram 37.5%) or mencozeb or 

carbendazim 2-3 gm/1 kg of seed. 

Cumin GC-1,2,3,4 Grain 

formation 

 For the control of powdery mildew, spray 

dinocap 10 ml OR 80 % wettable sulphur 30 gm 

mix with 10 liter of water.  

Vegetable  

crops 

- Flowering/ 

fruiting 

 For the control of leaf webber in fruit leafy 

vegetable, sowing of trap crop (castor and 

galgota) around the vegetable crop. For the 

heavy incidence spray 10 ml methyl O demeton 

(25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC) in 10 liter 

of water. 

 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 attack of thrips in chilli, spray 

10 ml trizophos Or 3 ml imidaclopride (17.8 SL)  

and for the control of kathiri, spray 10 ml 



propergauid (10 EC) Or 20 gm wettable sulphur   

in 10 litres of water. 

 After transplanting of capsicum for the incidence 

of sucking pest, for the control 10 G granule 

phorate 2 gm per plant at apply with irrigation. 

 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.  

 Rouging of viral infested crop should be done in 

chilli. Infected plants should be uprooted and 

buried in the soil. After rouging, spraying of 5 m 

Imidacloprid l per 10 litre of water is advised for 

control the vector, when sky remains clear. 

 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  -  To provide adequate food and keep the animals 

clean shed. Spray phenyl in the animal shed to 

avoid flies and mosquitoes. 

 For the control of tick and other parasites, spray 

deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. 

 Protection of animal due to the cold winter 

season cattle transfer to the shed. 

 

 

 

 

 



PORBANDAR 

Phone : 0285-2670139                                                         Date:- 07-02-2017 

(Period from 08  to 12 February -2017) 
 
Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrsof  12-02-2017 
 

Parameters Day-2 

08-02-17 

Day-3 

09-02-17 

Day-4 

10-02-17 

Day-4 

11-02-17 

Day-5 

12-02-17 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 28 28 27 27 27 

Minimum temperature 0C 12 12 11 11 12 

Cloud cover (Okta) 1 2 0 0 0 

RH I % (Morning) 47 47 39 43 46 

RH II % (After noon) 32 32 32 31 33 

Wind speed (Km/h) 20 26 27 25 22 

Wind direction(Deg) 12 43 18 53 54 

 
Agro meteorological Advisories 
 

General 

Advice 

Rain fall           
 
Temperature    
 
RH (%)             
 
Wind Direction and  
Wind Speed 

There is no forecasting of rainfall during next five 
days. 
Maximum and minimum temperature likely to be in 
range of 27-28°C and 11-12°C, respectively. 
The Relative Humidity is likely to be in the range of 
47-31 %. 
Direction and speed of wind is likely to be N and NE 
and 20-27 km/h, respectively. 

Crop Variety/ 

pest/insect 

Stage Agro met Advisories 

Wheat GW-

190,496,366,173

, Lok-1 

Booting  Apply irrigation at critical stages of the crop. 

 For the control of leaf rust, two to three spray of 

mencozeb 30 gm in 10 liter of water at 12 to 15 

days interval period. 

Chickpea GC-1, 2, 3, 
Dahod yellow, 
Chaffa 
 

Flowering/

Pod 

developm

ent 

 For the control of Helicoverpa armigera, spray 

quinalphos 20 ml OR DDVP 10 ml in 10 liter of 

water. 

 Under limited water condition chickpea should be 

irrigated during flowering and pod formation 

stages of the crop.. 

Garlic GG- 2,3,4,  

G-41,50, 282 

Girthing  For the control of sucking pest, spray 5 ml 

Imidaclopride OR 15 ml methyl-O-demeton Or 15 

ml diamethoate in 10 liter of water. 

Coriander Guj. Coriander 
1,2  

Grain 

formation 

 For the control of powdery mildew, spray  

dinocap 10 ml OR 80 % wettable sulphur 30 gm 



mix with 10 liter of water.  

Cumin GC-1,2,3,4 Grain 

formation 

 For the control of powdery mildew, spray dinocap 

10 ml OR 80 % wettable sulphur 30 gm mix with 

10 liter of water.  

Summer 

Groundnut 

TAG-24,TG-37-
A, TPG-41,GG-
2, 

-  Carry out sowing of summer groundnut as 

temperature increases to 22-25° C and give seed 

treatment of Tebuconazole 1.25 gm/1 kg  of seed.  

Vegetable  

crops 

- Flowering/ 

fruiting 

 For the control of leaf webber in fruit leafy 

vegetable, sowing of trap crop (castor and 

galgota) around the vegetable crop. For the 

heavy incidence spray 10 ml methyl O demeton 

(25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC) in 10 liter 

of water. 

 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 attack of thrips in chilli, spray 

10 ml trizophos Or 3 ml imidaclopride (17.8 SL)  

and for the control of kathiri, spray 10 ml 

propergauid (10 EC) Or 20 gm wettable sulphur   

in 10 litres of water. 

 After transplanting of capsicum for the incidence 

of sucking pest, for the control 10 G granule 

phorate 2 gm per plant at apply with irrigation. 

 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.  
 Rouging of viral infested crop should be done in 

chilli. Infected plants should be uprooted and 

buried in the soil. After rouging, spraying of 5 m 

Imidacloprid l per 10 litre of water is advised for 

control the vector, when sky remains clear. 

 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  -  To provide adequate food and keep the animals 

clean shed. Spray phenyl in the animal shed to 

avoid flies and mosquitoes. 

 For the control of tick and other parasites, spray 

deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. 

 Protection of animal due to the cold winter 

season cattle transfer to the shed. 

 

 

 

 

 

 

 

 


