
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

VFAMCJFlSI lJ:TFZ 

JZ;FN sDLDLf 

 

00.0 
DCTD TF5DFG s;[PU[Pf 32.3 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[Pf 21.1 

E[Hs@fs;JFZqA5MZAFNf 81-66 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

TFP Z$v_)vZ_!$ YL TFP Z(v_)vZ_!$ 

CJFDFG VFUFCL VFWFZLT A],[8LG o Z_!$ 

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

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



5+SvA o lH<,FJFZ CJFDFG VFUFCL  s TFPZ(P_)P!$ ;]WLf 

CJFDFG 5ZLA/M TFZLB Nl1F6 ;{FZFQ8= 
H]GFU- 5MZA\NZ 

JZ;FN sDLDLf Z$P)P!$ 0 0 
 Z5P)P!$ 0 0 
 Z&P)P!$ 0 0 
 Z*P)P!$ 0 0 
 Z(P)P!$ 0 0 
DCTD TF5DFG s;[PU|[Pf  Z$P)P!$ 30 30 
 Z5P)P!$ 30 31 
 Z&P)P!$ 31 31 

 Z*P)P!$ 31 32 
 Z(P)P!$ 31 32 
,3]TD TF5DFG s;[PU|[Pf  Z$P)P!$ 23 25 
 Z5P)P!$ 23 26 
 Z&P)P!$ 23 25 
 Z*P)P!$ 23 25 

 Z(P)P!$ 24 26 
JFN/GL l:YlT sVMS8Ff Z$P)P!$ V\XTo JFN/KFI] V\XTo JFN/KFI] 

 Z5P)P!$ DM8[ EFU[ RMbB] DM8[ EFU[ RMbB] 

 Z&P)P!$ DM8[ EFU[ RMbB] DM8[ EFU[ RMbB] 

 Z*P)P!$ RMbB] RMbB] 

 Z(P)P!$ RMbB] RMbB] 

DCTD E[H s@f  Z$P)P!$ 82 82 

 Z5P)P!$ 82 82 
 Z&P)P!$ 83 84 
 Z*P)P!$ 80 81 
 Z(P)P!$ 81 82 
,3]TD E[H s@f Z$P)P!$ 68 66 
 Z5P)P!$ 70 69 
 Z&P)P!$ 70 68 
 Z*P)P!$ 68 66 
 Z(P)P!$ 68 66 
5JGGL UlT slSDLqS,FSf Z$P)P!$ 013 012 
 Z5P)P!$ 012 009 
 Z&P)P!$ 009 008 
 Z*P)P!$ 014 013 

 Z(P)P!$ 015 014 
5JGGL lNXF s0LU|Lf Z$P)P!$ 280 270 
 Z5P)P!$ 280 280 
 Z&P)P!$ 300 320 
 Z*P)P!$ 320 320 

 Z(P)P!$ 320 320 

 

 



 

Nl1F6 B[T VFAMCJFlSI  lJ:TFZ slH<,FJFZ S'lQF ;,FCf 

5FSG]\ 

GFD 
S'lQF ;,FC 

ચોમાસ ુ

મગફળી  

 વાદળછાયા વાતાવરણના લીધે પાકમાાં ઉગસકુનો રોગ જોવા મળે શકે છે તો તેના 
નનયાંત્રણ માટે બીજ ને થાયરમ નો પટ આપવો અથવા જમીનમાાં ૬ કીગ્રા/હ.ે ટ્રાઈકોડરમા 
પાવડરનો છાંટકાવ કરવો.    

 મગફળી પીળી પડી જાય તો ૧૦૦ ગ્રામ ફેરસ સલ્ફેટ અને ૧૦ ગ્રામ લીમ્બનુા ફુલને ૧૦ 
લીટર પાણીમાાં ઓગાળીને છાંટકાવ કરવો.જરૂર પડ ેતો ૮ થી ૧૦ દદવસે ફરી છટકાવ 
કરવો.  

 પાનના ટપકા (ટીકકા)નાાં નનયાંત્રણ માટે મગફળીના પાકમા કાબેન્ડાજીમ ૦.૦૨૫ (૫ ગ્રામ) 
અથવા મેન્કોઝેબ  ૦.૨ % (૨૫ ગ્રામ) અથવા કરોથેલોનીલ ૦.૨ % (૨૫ ગ્રામ) ૧૦ લીટર 
પાણીમા ઓગાળી દવાનો છાંટકાવ ૧૨ થી ૧૫ દદવસના અંતરે કરવો. 

 મગફળીના સફેદ ઘૈણના નનયાંત્રણ માટે ક્લોરપારીફોસ દવા ૨૫ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમા 
ઓગાળીને પમ્પની નોઝલ કાઢીને છોડના મળુપાસે જમીનમા ઉતરે તે રીતે દ્રને્ચીંગ કરવ.ુ  

કપાસ  

 વધારે પડતા વરસાદ ના કારણે કપાસના પાકમા પાણી ભરાઈ જતા પાક પીળો તેમજ 
સકુાઈ નહી તેના નનયાંત્રણ માટે કોપર ઓક્ઝીક્લોરાઈડ ૩૦ ગ્રામ અને મેન્કોઝેબ ૨૫ ગ્રામ 
૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી ડ્રેંચીંગ કરવ.ુ    

 પાકમાાં થ્રીપ્સના નનયાંત્રણ માટે  ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૧૦ મીલી અથવા થાઈમીથોક્ઝામ ૮ 
ગ્રામ અને એસીફેટ ને ૨૦ ગ્રામ ને ૧૦ લીટર પાણી ઓગાળીને છાંટકાવ કરવો.  

 ખણુીયા ટપકા રોગના નનયાંત્રણ માટે સ્ટ્ટ્રીપ્ટોસાઈસ્ટ્લીન ૧ ગ્રામ અને કોપર 
ઓક્ઝીક્લોરાઈડ  ૩૫ થી ૪૦ ગ્રામ ને ૧૦ લીટર પાણીમાાં ઓગળીને છાંટકાવ કરવો.  

સોયાબીન 
 વાતાવરણમાાં ભેજ વધવાને કારણે લશ્કરી ઈયળનો ઉપદ્રવ ખબુ જોવા મળે છે. જેના 

નનયાંત્રણ માટે સાંકલીત જીવાત નનયાંત્રણના પગલા લેવા. તેમજ ફેરોમેન ટે્રપ, 
વટીસેલીયમ લોહાટી ફુગ વગેરેનો ઉપયોગ કરવો 

દદવેલા  ઘોડીયા ઈયળના નનયાંત્રણ માટે ક્વીનાલફોસ ૨૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમા મીશ્ર કરી 
છાંટકાવ કરવો  

શાકભાજી   વાતાવરણમાાં ભેજ વધવાને કારણે કીટક અને રોગન ુપ્રમાણ વધે નહી તેના માટે યોગ્ય 
કાળજી લેવી.  

ટમેટા  
 સ્ટ્પોટેડ વીલ્ટ વાયરસના નનયાંત્રણ માટે પાક્ની રોપણી પછી ૧૦ થી૧૨ દદવસના અંતરે 

૫ ગ્રામ કાબેન્ડાઝીમ (૫૦ % વે.પા.) ૧૦ લલટર પાણીમા ઓગાળી ને છાાંટવ ુજેથી રોગન ુ
પ્રમાણ ઓછુ રહ ેછે અને ઉત્પાદન વધારે મળે છે.   



મરચા  
 વાતાવરણમા ભેજ વધવાને કરણે મરચામાાં ભકુીછારાના નનયાંત્રણ માટે ૫ મીલી 

ટ્રાઈડીમોફફ (૮૦ % ઈ.સી.) ૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી છાંટકાવ કરવો અને જરૂર જણાય 
તો ફરીથી ૧૦ થી ૧૨ દદવસના અંતરે બીજા છાંટકાવ કરવા.   

ભીંડો  હફુાળુ વાતાવરણ નાકારણે ભીંડાના પાકમાાં માઈટનો ઉપદ્રવ વધારે પડતો જોવા મળે  
છે તેના નનયાંત્રણ માટે ઈથીયોન ૨૦ મીલી ને ૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી છટકાવ કરવો.  

પશ ુ 

 પશઓુને યોગ્ય આહાર આપવો. પશઓુને માખી અને મચ્છરથી બચાવવા માટે રહવેાની 
જગ્યા સ્ટ્વચ્છ કરવી તથા ચેપી રોગોથી પીડાતા પશઓુને જુદા બાાંધવા તેમજ બીજા 
અન્ય રોગોથી જેવા કે કાળીયો તાવ, લેપટોસ્ટ્પાયરોસીસ અને દુધીયો તાવથી પીડાતા 
પશઓુને રક્ષણ મેળવવા માટે રોગ પ્રનતકારક રસીઓ સમયસર મકુાવવી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUNAGADH 

Phone: 0285-2670139                                                      Date: 23-09-2014 

(Period from 24 to 28 September -2014) 
Significant weather for the preceding week 

Rain fall (mm) 000.0 

Maximum temperature 0C 32.0-32.5 

Minimum temperature 0C 21.8-22.6 

RH % (Morning/Afternoon) 81-66 

Wind speed (Kmph) 2.7-3.4 

Cloud cover 4 
 

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 28-09-2014 
 

Parameters Day-1 
24-09-14 

Day-2 
25-09-14 

Day-3 
26-09-14 

Day-4 
27-09-14 

Day-5 
28-09-14 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 30 30 31 31 31 

Minimum temperature 0C 23 23 23 23 24 

Cloud cover (Okta) 3 2 1 0 0 

RH % (Morning/After noon) 82-68 82-70 83-70 80-68 81-68 

Wind speed (Kmph) 013 012 009 014 015 

Wind direction(Deg) 280 280 300 320 320 

 
Agro meteorological Advisories 
 

Crop Stage Agromet Advisories 

Kharif 
Groundnut 

Flowering 
/Pegging 

 Due to cloudy whether condition, there is chance for the 
incidence of collar rot of groundnut, for the control of seed 
treatment and soil application with Tricoderama at 6 kg/ha. 

 For the control of yellowish of groundnut, spray 100 gm 
ferrous sulphate or 10 gm lemon flower in 10 liter of water 
at 8 to 10 days interval.   

 For the control of Tikka disease, spray Carbendenzim 0.025 
(5ml) or Mencozeb 0.2 % (25gm) or Clorothelonil 0.2 % (25 
gm) mix in 10 liter of water at spray 12 to 15 days interval. 

 For the control of white grub, drenching of chlorpyriphos 25 
ml in 10 liters of water should be done.  

Cotton Flowering/ 

Squaring 

 For the control of thrips, Spray Imidacloprid 17.8 % 10 ml or 
Thiomethoxam 8 gram or Acephate 20 gram in 10 liters of 
water.  

 For the control of angular leaf spot, spray Streptocyclin 1 gm 
and copper oxycloride 35 to 40 gmin 10 liter of water. 

Soybean Flowering/ 

Podding  

 Due to increase humidity condition there is a chance of 
heavy attack of Helicoverpa armigera sp. For the control of 
spray Dichlorvos 0.05 (5ml) or Fenitrothion 0.05 (10 ml) or 



Fozelon 0.07 (20 ml) in 10 liter of water at  spray 15 days 
interval and Feromen trap or Verticilium lacani fungi use for 
the control of this pest.  

Castor  Growth   For the control of semi lopper, spray quinalphos 20 ml in 10 
liter of water. 

Vegetable Seedling/ 
Nursery 

 There may be chances of pest/ disease infestation in 
vegetables due to increase in relative humidity so take 
appropriate precautions against them.  

Tomato Flowering  Due to cloudy whether incidence of spotted wilt virus, spray 
Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 
days interval.  

Chilli Flowering  For the control of Altarnaria blight, spray spray Tridimorf (80 
% EC) 5ml disolving in 10 liter of water. 

lady finger Fruiting  Due to hot whether condition heavy attack of mite in lady 
finger, for the control of spray Ethion 20 ml/10 liter of water. 

Livestock -  Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and 
mosquitoes. 

 Disease (like, Anthraces, milk fever and Brucellosis) infected 
animals to regular checkup and regular vaccination for the 
animal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PORBANDAR 

Phone : 0285-2670139                                                                     Date : 16-09-2014 

(Period from 24 to 28 September 2014) 
 

  Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 28-09-2014 
 

Parameters Day-1 
24-09-14 

Day-2 
25-09-14 

Day-3 
26-09-14 

Day-4 
27-09-14 

Day-5 
28-09-14 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 30 31 31 32 32 

Minimum temperature 0C 25 26 25 25 26 

Cloud cover (Okta) 3 2 2 0 0 

RH % (Morning/After noon) 82-66 82-69 84-68 81-66 82-66 

Wind speed (Kmph) 012 009 008 013 014 

Wind direction(Deg) 270 280 320 320 320 

Agro meteorological Advisories 
 

Crop Stage Agromet Advisories 

Kharif 
Groundnut 

Flowering 
/Pegging 

 Due to cloudy whether condition, there is chance for the 
incidence of collar rot of groundnut, for the control of seed 
treatment and soil application with Tricoderama at 6 kg/ha. 

 For the control of yellowish of groundnut, spray 100 gm 
ferrous sulphate or 10 gm lemon flower in 10 liter of water 
at 8 to 10 days interval.   

 For the control of Tikka disease, spray Carbendenzim 0.025 
(5ml) or Mencozeb 0.2 % (25gm) or Clorothelonil 0.2 % (25 
gm) mix in 10 liter of water at spray 12 to 15 days interval. 

 For the control of white grub, drenching of chlorpyriphos 25 
ml in 10 liters of water should be done.  

Cotton Flowering/ 

Squaring 

 For the control of thrips, Spray Imidacloprid 17.8 % 10 ml or 
Thiomethoxam 8 gram or Acephate 20 gram in 10 liters of 
water.  

 For the control of angular leaf spot, spray Streptocyclin 1 gm 
and copper oxycloride 35 to 40 gmin 10 liter of water. 

Soybean Flowering/ 

Podding  

 Due to increase humidity condition there is a chance of 
heavy attack of Helicoverpa armigera sp. For the control of 
spray Dichlorvos 0.05 (5ml) or Fenitrothion 0.05 (10 ml) or 
Fozelon 0.07 (20 ml) in 10 liter of water at  spray 15 days 
interval and Feromen trap or Verticilium lacani fungi use for 
the control of this pest.  

Castor  Growth   For the control of semi lopper, spray quinalphos 20 ml in 10 
liter of water. 

Vegetable Seedling/ 
Nursery 

 There may be chances of pest/ disease infestation in 
vegetables due to increase in relative humidity so take 
appropriate precautions against them.  



Tomato Flowering  Due to cloudy whether incidence of spotted wilt virus, spray 
Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 
days interval.  

Chilli Flowering  For the control of Altarnaria blight, spray spray Tridimorf (80 
% EC) 5ml disolving in 10 liter of water. 

lady finger Fruiting  Due to hot whether condition heavy attack of mite in lady 
finger, for the control of spray Ethion 20 ml/10 liter of water. 

Livestock -  Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and 
mosquitoes. 

 Disease (like, Anthraces, milk fever and Brucellosis) infected 
animals to regular checkup and regular vaccination for the 
animal.   

 

 

 


