
 

 

 

 

 

 

 

 

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

VFAMCJFlSI lJ:TFZ 

JZ;FN sDLDLf 

 

૦૧૨.૭ 
DCTD TF5DFG so;[Pf ૩૩.૬   
,3]TD TF5DFG so;[Pf ૨૪.૧   

E[Hs@fs;JFZqA5MZAFNf ૯૧ – ૭૬  
5JGGL UlT slSDLqS,FSf ૦૬.૪ 

 

5+SvA o જીલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તાP૧૬v૦૮v૨૦૧૭ સધુી) 
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 ૧૨/૦૮/૨૦૧૭ થી ૧૬/૦૮/૨૦૧૭ દરમ્યાન આકાશ મખુ્યત્વે વાદળછાયુું રહશેે, 
આગામી ૫ દદવસ દરમ્યાન હળવો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.પવનની ઝડપ ૨૫ થી ૩૬ કીમી/કલાક રહવેાની 
શક્યતા રહશેે. આ સમયગાળામાું મહતમ તાપમાન ૩૨ થી ૩૩ ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહશેે તેમજ લઘતુમ તાપમાન ૨૫ થી 
૨૬ ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહવેાની સુંભાવના છે. 
૨.પોરબુંદર:- જીલ્લામા આગામી તારીખ ૧૨/૦૮/૨૦૧૭ થી ૧૬/૦૮/૨૦૧૭ દરમ્યાન આકાશ મખુ્યત્વે વાદળછાયુું 
રહશેે, આગામી ૫ દદવસ દરમ્યાન હળવો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. પવનની ઝડપ ૨૩ થી ૩૫ કીમી/કલાક 
રહવેાની શક્યતા રહશેે. આ સમયગાળામાું મહતમ તાપમાન ૩૧ થી ૩૨ ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહશેે તેમજ લઘતુમ 
તાપમાન ૨૬ થી ૨૭ ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહવેાની સુંભાવના છે. 

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

TFP ૧૨v૦૮v૨૦૧૭ YL TFP ૧૬v૦૮v૨૦૧૭ 

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 
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lNJ;v ! 
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૧૫-૦૮-૨૦૧૭ 

lNJ;v5 

૧૬-૦૮-૨૦૧૭ 

JZ;FN sDLPDLf ૦૩ ૦૩ ૦૩ ૦૩ ૦૨ 

DCTD TF5DFG s;[PU|[f ૩૨ ૩૨ ૩૨ ૩૩        ૩૩ 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f ૨૫ ૨૫ ૨૬ ૨૬ ૨૬ 

JFN/GL l:YlT 
વાદળછાયુું   વાદળછાયુું   મોટેભાગે 

વાદળછાયુું   

મોટેભાગે 
વાદળછાયુું     

વાદળછાયુું 

;JFZGF E[HGF 8SF ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૪ ૮૪ 

A5MZ AFN E[HGF 8SF ૭૯ ૭૮ ૭૮ ૭૮ ૭૮ 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf ૦૩૬ ૦૩૩ ૦૩૦ ૦૨૭ ૦૨૫ 

5JGGL lNXF s0LU|Lf ૨૪૭ ૨૪૩ ૨૪૨ ૨૫૫ ૨૬૦ 

5MZA\NZ 
JZ;FN sDLPDLf ૦૩ ૦૩ ૦૨ ૦૨ ૦૨ 

DCTD TF5DFG s;[PU|[f ૩૧ ૩૧ ૩૧ ૩૨ ૩૨ 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f ૨૬ ૨૬ ૨૬ ૨૭ ૨૭ 

JFN/GL l:YlT 
વાદળછાયુું   વાદળછાયુું   વાદળછાયુું       મોટેભાગે 

વાદળછાયુું        
વાદળછાયુું 

;JFZGF E[HGF 8SF ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૫ ૮૪ 

A5MZ AFN E[HGF 8SF ૭૯ ૭૯ ૭૯ ૭૯ ૭૯ 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf ૦૩૫ ૦૩૧ ૦૨૯ ૦૨૬ ૦૨૩ 

5JGGL lNXF s0LU|Lf ૨૪૭ ૨૪૩ ૨૪૨ ૨૫૫ ૨૬૧ 

 
Nl1F6 ;F{ZFQ8=B[T VFAMCJFlSI lJEFU 

5FSG]\ GFD 5FS VJ:YF 
ZMU q HLJFT q 

HFT S'lQF ;,FC 

ચોમાસુું 

મગફળી 

વ્રધુ્ધી / ફુલ 

અવસ્થા  

ઘૈણ, ઉગસકુ રોગ, 
ગેરૂ, ટીક્કા  

 મગફળીમાું ઉગસકુ રોગના વનયુંત્રણ માટે બીજના ઊંડા 
વાવેતર ટાળવા જોઈએ તેમજ ઊંડી ખેડ કરવી અને 
મગફળી પછી ચણા અને ઘઉંના પાકન ુ રોટેશન 
કરવાથી આ રોગના વનયુંત્રણ ઘટાડવા માટે ઉપયોગી 
છે. 

 મગફળીના ઘૈણના વનયુંત્રણ જમીનમા પરુતો ભેજ હોય 



ત્યારે ફોરેટ ૧૦ જી ૨૫ કીગ્રા./હ.ે અથવા 
ક્લોરોપાયરીફોસ હકે્ટરે ૪ લીટર પીયત સાથે આપવી 
અથવા પીયતની સગવડ ન હોય તો નોઝલ કાઢી ૧૦ 
લીટર પાણીમાું ૨૫ મીલી દવા ભેળવી મગફળીના મળુ 
પાસે પડ ે અને જમીનમાું ઉતરે તે રીતે રેડવાથી 
વનયુંત્રણ મળે છે. 

 મગફળીમાું ગેરૂ અને ટીક્કાના વનયુંત્રણ માટે ફુગનાશક 
દવા મેન્કોઝેબ ૩૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાું 
ભેળવી વાવેતર બાદ ૩૫ દદવસે છુંટકાવ કરવો. 

 મગફળીમાું ચસુીયા, મોલોમશી, થ્રીપ્સ ના વનયુંત્રણ 
માટે ફોસ્ફામીડોન ૩ મીલી દવા અથવા ડાયમીથોયેટ 
૧૫ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાું ભેળવી છુંટકાવ 
કરવો. મોલોમશી સાથે દાળીયા જીવાત જોવા મળે તો 
દાવાનો છુંટકાવ મલુતવી રાખવો. 

 મગફળીના પાકમાું આંતરખેડ કરવી અને હાથથી 
વનદામણ કરવ ુઅથવા રાસાયણીક વનદામણનાશક ૦.૯ 
કી.ગ્રા./હ.ે પેન્ડીમીથેલીન ૫૦૦ લીટર પાણીમાું ભેળવી 
વાવણી બાદ તરુુંતજ છુંટકાવ કરવો. 

કપાસ વ્રધુ્ધી ચવુસયા જીવાત , 
લીલા તડતડીયા, 
ગલુાબી ઈયળ 

 કપાસના પાકમાું ચવુસયા જીવાત અને લીલા 
તડતડીયાના વનયુંત્રણ માટે ૩.૦ મીલી ફોસ્ફામીડોન 
અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ અથવા ૧૫ મીલી 
મીથાઈલ-ઓ-ડમેેટોન દવા ૧૦ લીટર પાણીમાું ભેળવી 
છુંટકાવ કરવો. 

 કપાસમાું ગલુાબી ઈયળના વનયુંત્રણ માટે ડલે્ટામેથ્રીન 
અથવા રાઈઝોફોસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાું 
ભેળવી છુંટકાવ કરવો તથા ખેતરમાું ફેરોમેન રેપગોઠવી 
નર ફુદાઓનો નાશ કરવો. પાકની છેલ્લી વીણી બાદ 
પાકમાું ઘેટા, બકરા કે ગાયો ઘણ ચરાવી દેવા.અથવા 
૧૦૦ ગ્રામ બીવેરીયા પાવડર અને ૨૦ મીલી 
પ્રોફેનોફોસ ને ૧૦ લીટર પાણીમાું ભેળવી છુંટકાવ 
કરવો. 

 કપાસનો પાક ત્રણ માસનો થાય ત્યારે પતુી ખાતરનો 
હપ્તો હકે્ટરે ૧૬૬.૬ કી.ગ્રા. યરુીયા અથવા ૪૦૦ કી.ગ્રા 
અમોનીયમ સલ્ફેટ આપવ.ુ 



ચોમાસુું 

કઠોળ પાકો 

વાવેતર / 
વ્રધુ્ધી 

 

જાત  ચોમાસુું કઠોળ પાકો માટે પૈકી વનચેની પસુંદગીની 
જાતોનુું સારી ગણુવતાનુું પ્રમાક્ષણત ક્ષબજ સમયસર 
મેળવી લેવુું.  
 મગ: ગજુરાત મગ - ૪ , કે-૮૫૧,  
 અડદ: ગજુરાત અડદ - ૪  
 ચોળા: ગજુરાત ચોળા - ૧,૨,૪, પસૂા ફાલ્ગનુી,  
 તવેુર: ક્ષબડીએન-૨, ગજુરાત તવેુર ૧૦૦, ગજુરાત    
         તવેુર હાઈબ્રીડ-૧ 

શેરડી વ્રધુ્ધી -   ભલામણ મજુબ સમાયાુંતરે પવૂતિ ખાતર આપવુું. 
 જમીન અને વાતાવરણને ધ્યાનમાું લઇ જરૂરીયાત 

મજુબ વપયત આપવુું. 
 જરૂરીયાત મજુબ  વનિંદણ અને આંતર ખેડ કરવી. 
 રોપણીના ૨-૩ અને ૫-૬ માસે પાળા ચડાવવા. 

સોયાબીન વાવેતર / 
વ્રધુ્ધી 

-   પાકમાું વાવેતર સમયે પાયામાું એસએસપી ૩૭૫ કીલો 
અને ૬૫.૨ કીલો યરુીયા/હ ેઆપવ.ુ 

 સોયાબીનન ુ વાવેતર કયાા બાદ ૩૦ દદવસે રીલે 
આંતરપાક તરીકે બે હાર પછી એક હાર એંરુંડાન ુ
વાવેતર કરવ ુજેથી વધ ુઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. 

 પાકમાું લશ્કરી ઈયળનો ઉપદ્રવ ખબુ જોવા મળે તો 
તેના વનયુંત્રણ માટે સુંકલીત જીવાત વનયુંત્રણના પગલા 
લેવા જેવા કે ફેરોમેન રેપ, વટીસીલીયમ લોહાટી ફુગ 
વગેરેનો ઉપયોગકરવો અથવા ૨૫ મીલી 
ક્લોરોપાયરીફોસ અથવા ૧૦ મીલી મીથોમાઈલ દવાને 
૧૦લીટર પાણીમાું ભેળવી છુંટકાવ કરવો. 

શાકભાજી વ્રધુ્ધી/ફુલ/ 
ફળ 

-  વેલાવાળા શાકભાજીના પાકમાું પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ 
ટાળવા માટે મખુ્ય પાકની ફરતે દદવેલા તથા 
ગલગોટાન ુવાવેતર કરવાથી તેન ુવનયુંત્રણ કરી શકાય 
છે જો ઉપદ્રવ વધ ુજોવા મળે તો ૧૦ મીલી મીથાઈલ 
ઓ ડમેેટોન (૨૫ ઈસી) અથવા ૧૦ મીલી 
ડાયમીથોએટ (૩૦ ઈસી) ૧૦ લીટર પાણીમાું ભેળવી 
છુંટકાવ કરવો ત્યાર બાદ પછીથી બીજો છુંટકાવ ૧૫ 
દદવસ પછી કરવો. 

 શાકભાજીના પાકમાું ચસુીયા પ્રકારની જીવાતના 
વનયુંત્રણ માટે લીબોળીન ુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા 



લીબોળીન ુમીજન ુ૫ ટકા અકાન ુદ્રાવણ ૫૦૦મીલી ૧૦ 
લી. પાણીમાું ભેળવી છુંટકાવ કરવો. જો વધ ુ ઉપદ્રવ 
હોય તો એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. અથવા 
દ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ લી.પાણીમાું મીશ્ર 
કરી છુંટકાવ કરવો. 

 મરચીના પાકમાું થ્રીપ્સના વનયુંત્રણ માટે ૨૦મીલી 
પ્રોફેનોફોસ અને ક્ષલમ્બોળીન ુતેલ ૫૦ મીલી ૧૦ લીટર 
પાણી વમશ્રણ કરી છાુંટવી. 

 શાકભાજીના પાકની રોપણી બાદ ચસુીયા પ્રકારની 
જીવાતના વનયુંત્રણ માટે દાણાદાર ફોરેટ ૧૦ જી છોડ 
દીઠ ૨ ગ્રામ મજુબ આપીને પીયત આપવ.ુ 

 મરચીના પાકમાું વાઈરસના કારણે પીળા થઈ કુકડાઈ 
ગયેલ છોડ ઉપાડી જમીનમાું દાટી નાશ  કરવો અને ૫ 
મીલી ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૧૦ લીટર પાણીમાું ભેળવી 
છુંટકાવ કરવો.  

 રીંગણ અને ટમેટાના ફળ અને અને ડોકાની ઈયળોનો  
ઉપદ્રવ જણાયતો  તોનકુશાન પામેલ ફળ અને ડોકાને 
તોડીને જમીનમા દાટી દેવા અને રીનાિીપાયર દવા 
૩મીલીદવા ૧૦ લીટર પાણીમાું ભેળવી છુંટકાવ કરવો.  

 રીંગણ અને ટમેટાના પાકમા ફળમાખીના વનયુંત્રણ 
માટે એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર 
પાણીમાું ભેળવી છુંટકાવ કરવો.  

 શાકભાજી ને સમયસર ઉતારી ગે્રડીંગ કરી બજારમાું 
મકુવા.  

પશપુાલન - - 

 પશઓુને યોગ્ય આહાર આપવો અને પશઓુના રહઠેાણ 
ચોખ્ખા રાખવા. 

 માખી મચ્છરથી રિણ માટે ફીનાઈલ છાટવ.ુ 
 પશઓુમાું ઈતરડીના વનયુંત્રણ માટે ડલે્ટામેથ્રીન  

અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાું નાખીને 
છાટવી. 

 દુધાળા પશઓુના  આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથલા 
બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા. 

 પશઓુમા કાળીયા તાવના વનયુંત્રણ માટે સમયસર 
રસીકરણ કરાવવ.ુ. 

 



 
JUNAGADH 

Phone: 0285-2670139                                                     Date: - 11-08-2017 

 
Significant weather for the preceding week 
 

Rain fall (mm) 012.7 

Maximum temperature 0C 30.6 – 33.6 

Minimum temperature 0C 24.1 – 25.4 

RH % (Morning/Afternoon) 92 – 68 

Wind speed (Kmph) 5.5 – 7.0 

Cloud cover  2 - 8 
 

(Period from 12 to 16 August 2017) 

 

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 16-08-2017 

 
Agro meteorological Advisories 

 

General 

Advice 

Rain fall           

 

Temperature    

 

RH (%)             

 

Wind Direction and  

Wind Speed  

There is forecasting of light rainfall during next 5 

days. 

Maximum and minimum temperature likely to be in 

range of 32-33°C and 25-26°C, respectively. 

The Relative Humidity is likely to be in the range of 

85 -768%. 

Direction and speed of wind is likely to be SW and 

WSW and 25-36 km/h, respectively. 

Crop Variety/ 

pest/insect 

Stage Agro met Advisories 

Kharif 

Groundnut 

White grub, 

Stem rot, 

Rust and 

Vegetative / 

Flowering / 

 For the control of stem rot, furrow application of 

2.5 kg/ha Tricodermma viridi, 500 kg castor cake OR 

Parameters 
Day-1  

12-08-17 

Day-2 

13-08-17 

Day-3  

14-08-17 

Day-4  

15-08-17 

Day-5  

16-08-17 

Rain fall (mm) 03 03 03 03 02 

Maximum temperature 0C 32 32 32 33 33 

Minimum temperature 0C 25 25 26 26 26 

Cloud cover (Okta) 8 8 7 7 8 

RH I % (Morning) 83 84 85 84 84 

RH II % (After noon) 79 78 78 78 78 

Wind speed (Km/h) 036 033 030 027 025 

Wind direction(Deg) 247 243 242 255 260 



Tikka  Pegging vermicomposting. 

 For the control of white grub, soil application of 

phorate 25 kg/ha OR 4 liter/ha choloropayriphos 

apply with irrigation OR Drenching of 25 ml 

choloropayriphos in 10 liter of water near the base 

of the plant. 

 For the control of rust and tikka, spray fungicides 

mencozeb 26 gm mix in 10 litre of water at after 

sowing of 35 days. 

 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. 

 Interculturing and hand weeding should be carried 

out in groundnut. OR spray weedicide 0.9 kg/ha 

pendimethalin mix in 500 litre of water after 

sowing. 

Cotton Thrips, 

Jassid, Pink 

bollworm 

Vegetative   For the control of Thrips and Jassid, spray 3 ml 

phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml 

methyl-O-demeton mix in 10 liter of water. 

 For the control of pink bollworm, spray 10 ml 

deltamethrin OR trizophos in 10 litre of water. 

Install pink bollworm pheromone traps and remove 

and destroy crop residues. OR spray 100 gm 

Beauveria bassiana powder and 20 ml 

prophenophos mix in 10 liter of water. 

 In Cotton crop, After Three month of sowing to 

apply Split dose of Fertilizer 166.6 kg/ha Urea or 

400 kg/ha Ammonium Sulphate. 

Pulse crops - Sowing / 

Germination/   

Vegetative 

 Procure good quality of seeds irrespective of crops 

for Kharif sowing. Farmers are advised to select the 

variety of pulses.  



 Green gram: GM-4, K-851  

 Black gram:  Guj. Adud-1  

 Cowpea:  Gujarat cowpea-1,2,4, Pusa Falguni  

 Pigeon pea: BDN-2, GT-100, GTH-1 

Sugarcane 

 

 Vegetative 

growth 

 

 Recommended top dressing of fertilizer application 

as per proper time. 

 Apply irrigation as per climatic and soil condition. 

 Weeding and Interculturing should be done as 

needed. 

 Drainage change should be cleaned before rain 

started. 

 Earthing up done after 2-3 and 5-6 month of 

planting. 

Soybean -  Sowing / 
Germination / 

Vegetative 

 In soybean apply 375 kg SSP/ha & 65.2 kg urea/ha 

at the time of sowing. 

 30 days after sowing of soybean relay intercropping 

with castor planting can be obtained more 

production. 

 For the control of prodenia, spray 25 ml 

chloropyariphos OR 10 ml methomile OR 5 ml 

DDVP in 10 litre of water. OR use of integrated pest 

management like a pheromone trap, verticillium 

locati fungi etc.. 

Vegetable  
crops 

- Sowing/ 
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 thrips in chilli, spray 20 ml 

profenophos in 10 litres of water. 



 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. 

 Udder of milking animals must be properly clean 

with zinc oxide or boric powder.  

 

 

 

 

 



PORBANDAR 

Phone: 0285-2670139                                                                                             Date:- 11-08-2017 

(Period from 12 to 16 August 2017) 
 
Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 16-08-2017 
 

Parameters   Day-1         

12-08-17 

Day-2 

13-08-17 

Day-3 

14-08-17 

Day-4 

15-08-17 

Day-5 

16-08-17 

Rain fall (mm) 03 03 02 02 02 

Maximum temperature 0C 31 31 31 32 32 

Minimum temperature 0C 26 26 26 27 27 

Cloud cover (Okta) 8 8 8 7 8 

RH I % (Morning) 83 84 85 85 84 

RH II % (After noon) 79 79 79 79 79 

Wind speed (Km/h) 035 031 029 026 023 

Wind direction(Deg) 247 243 242 255 261 

 

Agro meteorological Advisories 
 

General 

Advice 

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

There is forecasting of light rainfall during next 5 days.   

Maximum and minimum temperature likely to be in 

range of 31-32°C and 26-27°C, respectively. 

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

79%. 

Direction and speed of wind is likely to be SW and 

WSW and 23-35 km/h, respectively. 

Crop Variety/ 

Pest/   

Insect 

Stage Agro met Advisories 

Kharif 

Groundnut 

White 

grub, Stem 

rot, Rust 

and Tikka 

Vegetative / 

Flowering / 

Pegging 

 For the control of stem rot, furrow application of 2.5 

kg/ha Tricodermma viridi, 500 kg castor cake OR 

vermicomposting. 

 For the control of white grub, soil application of 

phorate 25 kg/ha OR 4 liter/ha choloropayriphos 

apply with irrigation OR Drenching of 25 ml 

choloropayriphos in 10 liter of water near the base 

of the plant. 

 For the control of rust and tikka, spray fungicides 



mencozeb 26 gm mix in 10 litre of water at after 

sowing of 35 days. 

 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. 

 Interculturing and hand weeding should be carried 

out in groundnut. OR spray weedicide 0.9 kg/ha 

pendimethalin mix in 500 litre of water after sowing. 

Cotton Thrips, 

Jassid, Pink 

bollworm 

Vegetative  For the control of Thrips and Jassid, spray 3 ml 

phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml 

methyl-O-demeton mix in 10 liter of water. 

 For the control of pink bollworm, spray 10 ml 

deltamethrin OR trizophos in 10 litre of water. Install 

pink bollworm pheromone traps and remove and 

destroy crop residues. OR spray 100 gm Beauveria 

bassiana powder and 20 ml prophenophos mix in 10 

liter of water. 

 In Cotton crop, After Three month of sowing to 

apply Split dose of Fertilizer 166.6 k.g./ha Urea or 

400 kg./ha Ammonium Sulphate. 

Pulse crops - Sowing / 

Germination/

Vegetative 

 Procure good quality of seeds irrespective of crops 

for Kharif sowing. Farmers are advised to select the 

variety of pulses.  

 Green gram: GM-4, K-851  

 Black gram:  Guj. Adud-1  

 Cowpea:  Gujarat cowpea-1,2,4, Pusa Falguni  

 Pigeon pea: BDN-2, GT-100, GTH-1 

Soybean -  Sowing / 
Germination / 

Vegetative 

 In soybean apply 375 kg SSP/ha & 65.2 kg urea/ha at 

the time of sowing. 

 30 days after sowing of soybean relay intercropping 



with castor planting can be obtained more 

production. 

 For the control of prodenia, spray 25 ml 

chloropyariphos OR 10 ml methomile OR 5 ml DDVP 

in 10 litre of water. OR use of integrated pest 

management like a pheromone trap, verticillium 

locati fungi etc.. 

Vegetable  
crops 

- Sowing/ 
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 thrips in chilli, spray 20 ml 

profenophos in 10 liters of water. 

 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. 

 For prevention of Anthrax disease in animals do 

vaccination with anthrax vaccine. 

  Udder of milking animals must be properly clean 

with zinc oxide or boric powder.  

 


