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

TFP ૧૧v૦૩v૨૦૧૭  YL TFP ૧૫v૦૩v૨૦૧૭ 

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 ૧૫v૦૩v૨૦૧૭ ;]WLf 

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વવભાગ તરફ્થી મળેલ હવામાન આગાહીની માહીતી અનસુાર અતે્રના ગ્રામીણ કૃવિ 
મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનવસીટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત 
આબોહવાકીય વવસ્તારના   

૧.જૂનાગઢ:- જીલ્લામા આગામી તારીખ ૧૧/૦૩/૨૦૧૭ થી ૧૫/૦૩/૨૦૧૭ દરમ્યાન આકાશમખુ્યત્વે અંશત 
વાદળછાય ુ રહશેે, આગામી પાાંચ દદવસ દરમ્યાન વરસાદ પડવાની શકયતા નથી. પવનની ઝડપ ૧૦ થી ૩૧ 
કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા રહશેે. આ સમયગાળામાાં મહતમ તાપમાન ૩૨ થી ૩૩ ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહશેે તેમજ 
લઘતુમ તાપમાન ૨૦ થી ૨૧ ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહવેાની સાંભાવના છે. 
૨.પોરબાંદર:- જીલ્લામા આગામી તારીખ ૧૧/૦૩/૨૦૧૭ થી ૧૫/૦૩/૨૦૧૭  દરમ્યાન આકાશમખુ્યત્વે  ચોખ્ખ ુરહશેે, 
આગામી પાાંચ દદવસ દરમ્યાન વરસાદ પડવાની શકયતા નથી. પવનની ઝડપ ૧૩ થી ૩૦ કીમી/કલાક રહવેાની 
શક્યતા રહશેે. આ સમયગાળામાાં મહતમ તાપમાન ૩૨ થી ૩૪ ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહશેે તેમજ લઘતુમ તાપમાન ૧& 
થી ૧૭ ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડરહવેાની સાંભાવના છે. 

H]GFU- 

CJFDFG 5ZLA/M q 
TFZLB 

lNJ;v !   
૧૧-૦૩-૨૦૧૭ 

lNJ;v Z 

૧૨-૦૩-૨૦૧૭ 

lNJ;v# 

૧૩-૦૩-૨૦૧૭ 

lNJ;v$ 

૧૪-૦૩-૨૦૧૭ 

lNJ;v5 

૧૫-૦૩-૨૦૧૭ 

JZ;FN sDLPDLf 0 0 0 0 0 

DCTD TF5DFG s;[PU|[f ૩૨ ૩૨ ૩૨ ૩૩ ૩૩ 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f ૨૧ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૧ 

JFN/GL l:YlT અંશત વાદળછાય ુ મોટેભાગે ચોખ્ખ ુ મોટેભાગે ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ

;JFZGF E[HGF 8SF ૬૨  ૪૨  ૫૨  ૬૭  ૬૪  

A5MZ AFN E[HGF 8SF ૪૩  ૩૫  ૩૩  ૪૧  ૪૮  

5JGGL UlT slSDLqS,FSf ૦૩૧  ૦૧૭  ૦૧૮  ૦૧૯  ૦૧૦  

5JGGL lNXF s0LU|Lf ૩૧૨  ૨૨૯  ૩૪૭  ૨૬૯  ૩૪૪  

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

DCTD TF5DFG s;[PU|[f ૩૧  ૩૧  ૩૧  ૩૨  ૩૨  

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f ૧૯  ૧૯  ૨૦  ૨૦  ૨૦  

JFN/GL l:YlT અંશત વાદળછાય ુ મોટેભાગે ચોખ્ખ ુ મોટેભાગે ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ

;JFZGF E[HGF 8SF ૬૪  ૪૬  ૫૬  ૭૦  ૬૮  

A5MZ AFN E[HGF 8SF ૪૨  ૩૩  ૩૮  ૪૦  ૫૦  

5JGGL UlT slSDLqS,FSf ૦૨૯  ૦૧૭  ૦૧૭  ૦૧૯  ૦૧૨  

5JGGL lNXF s0LU|Lf ૩૧૨  ૧૦૮  ૩૫૩  ૩૧૫  ૩૪૯  



 

Nl1F6;F{ZFQ8=B[T VFAMCJFlSI  lJEFU  

5FSG]\ 
GFD 

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

લસણ ગાાંજા બન્ધાવાની  
અવસ્થા 

ગ.ુલ.-૨,૩,૪, 
જી-
૪૧,૫૦,૨૮૨ 

 લસણના પાકમાાં ચસુીયા પ્રકારની જીવાત વનયાંત્રણ 
માટે ૫૦ મીલી ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ અથવા ૧૫ મીલી 
મીથાઈલ ઓ ડમેેટોન અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ 
દવા ૧૦ લીટર પાણીમાાં મીશ્ર કરી છાંટકાવ કરવો.  

 લસણના પાકમાાં સકુારો રોગના વનયાંત્રણ માટે ૨૫ 
ગ્રામ મેન્કોઝેબ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી 
છાંટકાવ કરવો. 

ડગૂળી  વ્રધુ્ધિ -  ડગૂળીના પાકમા  જામ્બલી ધાબાના રોગના વનયાંત્રણ 
માટે મેંકોઝેબ ૨૭ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાાં 
ભેળવી છાંટકાવ કરવો. 

ઘાણા દાણા  અવસ્થા/ 
દેહાધાવમિક 
પરીપકવતા  

ગ.ુધાણા-૧,૨  પાકની સમયસર કાપણી કરવી. 

જીરૂ દેહાધાવમિક 
પરીપકવતા 

ગ.ુ જીરૂ-
૧,૨,૩,૪ 

 પાકની સમયસર કાપણી કરવી. 

ઉનાળુ 

તલ  

વાવેતર  ગજુરાત  
તલ-૨ 

ગજુરાત  

તલ-૩ 

 આ પખવાડીયામા ઉનાળુ તલન ુ વાવેતર કરી દેવ.ુ 
ક્ષબયારણને  ૨-૩ ગ્રામ/દકલો મજુબ થાયરમ-, મેન્કોઝેબ 
અથવા કાબેન્ડાઝીમનો પટ આપવો . 

 પાયાના ખાતર તરીકે સીંગલ સપુર ફોસ્ફેટ ૨૫ દકલો / 
વીઘા અને યદુરયા ૮ દકલો /વીઘા મજુબ આપવ.ુ 

ઉનાળુ 

મગફળી 

વાવેતર  ટીએજી -૨૪ , 

જીજી -૨ , ટીજી-
૩૭-એ , 

ટીપીજી -૪૧  

 આ પખવાડીયામા ઉનાળુ મગફળીન ુ  વાવેતર હાથ 
ધરવ.ુ વાવેતર સમયે મગફળીના બીજને ૧ .૨૫ ગ્રામ 
ટેબ્યકુોનાજોલ દવાનો ૧ દક .ગ્રા .દાણા પ્રમાણે પટ 
આપવો.  

ઉનાળુ 

મગ 

વાવેતર ગજુરાત મગ-
૪, કે-૮૫૧  

 આ પખવાડીયામા ઉનાળુ મગન ુ વાવેતર કરી દેવ.ુ 
ક્ષબયારણને  ૨-૩ ગ્રામ/દકલો મજુબ થાયરમ-, મેન્કોઝેબ 
અથવા કાબેન્ડાઝીમનો પટ આપવો . 

 પાયાના ખાતર તરીકે ડાય એમોવનયમ ફોસ્ફેટ ૧૩  
દકલો/વીઘા અને યદુરયા ૧૦ દકલો/વીઘા મજુબ આપવ.ુ 
 



ઉનાળુ 

અડદ  

ગજુરાત અડદ-

૧, ટી - ૯  

વાવેતર   આ પખવાડીયામા ઉનાળુ અડદ ન ુવાવેતર કરી દેવ.ુ 
ક્ષબયારણને  ૨-૩ ગ્રામ/દકલો મજુબ થાયરમ-, મેન્કોઝેબ 
અથવા કાબેન્ડાઝીમનો પટ આપવો . 

 પાયાના ખાતર તરીકે ડાય એમોવનયમ ફોસ્ફેટ ૧૩  
દકલો/વીઘા અને યદુરયા ૧૦ દકલો/વીઘા મજુબ આપવ.ુ 
 

આમ્બો  ફુલ/ફળ બેસવા -  પાકમા મધીયા અને મગીયા ઈયળના વનયાંત્રણ માટે 
ઈમીડાક્રોપ્રીડ ૫ મીલી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાાં 
ભેળવી છાંટકાવ કરવો.  

 પાકમા ભકુીછારા રોગના વનયાંત્રણ માટે હકેઝાકોનાઝોલ 
દવા ૧૫ મીલી. ૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી છાંટકાવ 
કરવો.  
 

શાકભાજી વ્રધુ્ધી/ફુલ/ફળ -  વેલાવાળા શાકભાજીના પાકમાાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ 
ટાળવા માટે મખુ્ય પાકની ફરતે દદવેલા તથા 
ગલગોટાન ુવાવેતર કરવાથી તેન ુવનયાંત્રણ કરી શકાય 
છે જો ઉપદ્રવ વધ ુજોવા મળે તો ૧૦ મીલી મીથાઈલ 
ઓ ડમેેટોન (૨૫ ઈસી) અથવા ૧૦ મીલી ડાયમીથોએટ 
(૩૦ ઈસી) ૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી છાંટકાવ કરવો 
ત્યાર બાદ પછીથી બીજો છાંટકાવ ૧૫ દદવસ પછી 
કરવો. 

 શાકભાજીના પાકમાાં ચસુીયા પ્રકારની જીવાતના 
વનયાંત્રણ માટે લીબોળીન ુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા 
લીબોળીન ુમીજન ુ૫ ટકા અકકન ુદ્રાવણ ૫૦૦મીલી ૧૦ 
લી. પાણીમાાં ભેળવી છાંટકાવ કરવો. જો વધ ુ ઉપદ્રવ 
હોય તો એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. અથવા 
દ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ લી.પાણીમાાં મીશ્ર 
કરી છાંટકાવ કરવો. 

 મરચીના પાકમાાં થ્રીપ્સના વનયાંત્રણ માટે૧૦ મીલી 
રાયઝોફોસ (૪૦ ઈસી) અથવા ૩ મીલી 
ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ (૧૭.૮ એસએલ) તથા પાનકથીરીના 
વનયાંત્રણ માટે૧૦ મીલી ફેનાક્ઝાક્વીન (૧૦ ઈસી) 
અથવા ૧૦ મીલીપ્રોપરગાઈટ અથવા ૨૦ ગ્રામ 
વેટેબલ સલ્ફર ૧૦ લીટર પાણી વમશ્રણ કરી છાાંટવી. 



 શાકભાજીનાપાકની રોપણી બાદ ચસુીયા પ્રકારની 
જીવાતના વનયાંત્રણ માટે દાણાદાર ફોરેટ ૧૦ જી છોડ 
દીઠ ૨ ગ્રામ મજુબ આપીને પીયત આપવ.ુ 

 મરચીના પાકમાાં વાઈરસના કારણે પીળા થઈ કુકડાઈ 
ગયેલ છોડ ઉપાડી જમીનમાાં દાટી નાશ  કરવો અને ૫ 
મીલી ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી 
છાંટકાવ કરવો.  

 રીંગણ અને ટમેટાના ફળ અને અને ડોકાની ઈયળોનો  
ઉપદ્રવ જણાયતો  તો નકુશાન પામેલ ફળ અને ડોકાને 
તોડીને જમીનમા દાટી દેવા અને રીનાિીપાયર દવા 
૩મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી છાંટકાવ 
કરવો.  

 રીંગણ અને ટમેટાના પાકમા ફળમાખીના વનયાંત્રણ માટે 
એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાાં 
ભેળવી છાંટકાવ કરવો.  

 શાકભાજી ને સમયસર ઉતારી ગે્રડીંગ કરી બજારમાાં 
મકુવા.  

 
પશપુાલન 

                                                              

 

                          

      - 

  

                               
- 

 પશઓુને યોગ્ય આહાર આપવો અને પશઓુના રહઠેાણ 
ચોખ્ખા રાખવા અને માખી મચ્છરથી રિણ માટે 
ફીનાઈલ છાટવ.ુ 

 પશઓુમાાં ઈતરડીના વનયાંત્રણ માટે ડલે્ટામેથ્રીન  
અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાાં નાખીને 
છાટવી. 

 વશયાળા ત્રતૂમુાાં અવતશય ઠાંડા સીધા પવનથી રિણ 
માટેપશઓુને શેડમાાં બાાંધવા અને કાંતાન કોથળાનો 
ઉપયોગ કરવો. 

 

 

 

 

 

 

 



JUNAGADH 

Phone: 0285-2670139                                               Date:- 10-03-2017 

(Period from 11 to 15 March -2017) 
 
Significant weather for the preceding week 
 

Rain fall (mm) 000.0 

Maximum temperature 0C 32.2-34.8 

Minimum temperature 0C 17.4-19.1 

RH % (Morning/Afternoon) 76-22 

Wind speed (Kmph) 4.1-5.0 

Cloud cover Mainly Clear Sky 
 

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 15-03-2017 

 
Parameters Day-1 

11-03-17 

Day-2 

12-03-17 

Day-3 

13-03-17 

Day-4 

14-03-17 

Day-5 

15-03-17 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 32 32 32 33 33 

Minimum temperature 0C 21 20 20 20 21 

Cloud cover (Okta) 4 3 1 0 0 

RH I % (Morning) 62 42 52 67 64 

RH II % (After noon) 43 35 33 41 48 

Wind speed (Km/h) 031 017 018 019 010 

Wind direction(Deg) 312 229 347 269 344 

 

Agro meteorological Advisories 
 

General 

Advice 

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

There is no forecasting of rainfall during next five 
days but Partly cloudy sky coverage. 
Maximum and minimum temperature likely to be in 
range of 33 -32°C and 20-21°C, respectively. 
The Relative Humidity is likely to be in the range of 
67-33 %. 
Direction and speed of wind is likely to be WNW,SW 
and NNW and 10-31 km/h, respectively. 

Crop Variety/ 

pest/insect 

Stage Agro met Advisories 

Green 

gram 

Gujrat mung -4, 
K- 851 

Sowing  Give seed treatment of vitavax (carboxin 37.5% + 

Thiram 37.5%) or mencozeb and carbendazim 2-

3 gm/ 1kg seed. DAP 87 kg and 10 kg Urea/ha as 

basal. 

Black gram Gujrat udad-1, 
T-9 

Sowing  Give seed treatment of vitavax (carboxin 37.5% + 

Thiram 37.5%) or mencozeb and carbendazim 2-



3 gm/ 1kg seed. DAP 87 kg and 10 kg Urea/ha as 

basal. 

Onion   - Growth  For control of thrips ,spray neem seed extract 5% 

and make alternative sprays of profenophos 20 

ml and lambda-cyhalothrin 14 ml in 10 liters of 

water at 10 days interval. Spray Mencozeb 25 gm 

and hexaconazole 15 ml in 10 liters of water at 

10 days interval. 

Coriander Guj. Coriander 
1,2 

Physiological 

Maturity 

 Harvest the crop in time. 

Summer 

Groundnut 

Thrips Growth  Thrips infestation observed above ETL. Spraying 

of 500 ml of 5 % neem seed extract or neem 

seed oil 50 ml with Profenofos 20 ml or 

imidacloprid 30.5 SC 3 ml or Lemda cyhelothrin 

10 ml / 10 lit of water. 

Summer 

sesame 

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

out sowing of summer sesame 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 Physiological 

Maturity 

 Harvest the crop in time. 

Mango - Flowering / 

Fruit 

formation 

 For the control of blossom midge and leaf 

hopper, spray Imidacloprid 5.0 ml in 10 litres of 

water. 

 For the control of powdery mildew, spray 

hexaconazole @15.0 ml in 10 litres 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 mi 

Imidacloprid 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. 

 In brinjal and tomato crops, for the control of 

fruit borer, spray reenaxipayar @ 3.0ml in 10 lit 

of water. 

 In brinjal and tomato crops, for the control of 

fruit fly, spray acetemaprid 5.0 ml in 10 lit of 

water. 

 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:- 10-03-2017 

(Period from 11 to 15 March -2017) 
 
Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of  15-03-2017 
 

Parameters Day-1 

11-03-17 

Day-2 

12-03-17 

Day-3 

13-03-17 

Day-4 

14-03-17 

Day-5 

15-03-17 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 31 31 31 32 32 

Minimum temperature 0C 19 19 20 20 20 

Cloud cover (Okta) 4 3 1 0 0 

RH I % (Morning) 64 46 56 70 68 

RH II % (After noon) 42 33 38 40 50 

Wind speed (Km/h) 029 017 017 019 012 

Wind direction(Deg) 312 108 353 315 349 

 
Agro meteorological Advisories 
 

General 

Advice 

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

There is no forecasting of rainfall during next five 
days but Partly cloudy sky coverage. 
Maximum and minimum temperature likely to be in 
range of 31-32°C and 19-20°C, respectively. 
The Relative Humidity is likely to be in the range of 
70-33 %. 
Direction and speed of wind is likely to be WNW, 
ESE, NNW and NW and 12-29 km/h, respectively. 

Crop Variety/ 

pest/insect 

Stage Agro met Advisories 

Green gram Gujrat mung -
4, K- 851 

Sowing  Give seed treatment of vitavax (carboxin 37.5% + 



Thiram 37.5%) or mencozeb and carbendazim 2-

3 gm/ 1kg seed. DAP 87 kg and 10 kg Urea/ha as 

basal. 

Black gram Gujrat udad-1, 
T-9 

Sowing  Give seed treatment of vitavax (carboxin 37.5% + 

Thiram 37.5%) or mencozeb and carbendazim 2-

3 gm/ 1kg seed. DAP 87 kg and 10 kg Urea/ha as 

basal. 

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. 

Onion   - Growth  For control of thrips, spray neem seed extract 5% 

and make alternative sprays of profenophos 20 

ml and lambda-cyhalothrin 14 ml in 10 liters of 

water at 10 days interval. Spray Mencozeb 25 gm 

and hexaconazole 15 ml in 10 liters of water at 

10 days interval. 

Coriander Guj. Coriander 
1,2 

Physiological 

Maturity 

 Harvest the crop in time. 

Summer 

Groundnut 

Thrips Growth  Thrips infestation observed above ETL. Spraying 

of 500 ml of 5 % neem seed extract or neem 

seed oil 50 ml with Profenofos 20 ml or 

imidacloprid 30.5 SC 3 ml or Lemda cyhelothrin 

10 ml / 10 lit 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 Physiological 

Maturity 

 For the control of powdery mildew, spray 

dinocap 10 ml OR 80 % wettable sulphur 30 gm 



mix with 10 liter of water.  

 Harvest the crop in time. 

Mango - Flowering/ 
Fruit 

formation 

 For the control of blossom midge and leaf 

hopper,spray Imidacloprid 5.0 ml in 10 litres of 

water. 

 For the control of powdery mildew, spray 

hexaconazole @15.0 ml in 10 litres 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. 

 In brinjal and tomato crops, for the control of 

fruit borer,spray reenaxipayar @ 3.0ml in 10 lit 

of water. 

 In brinjal and tomato crops, for the control of 

fruit fly,spray acetemaprid 5.0 ml in 10 lit of 

water. 

 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. 

 

 

 

 


