
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

VFAMCJFlSI lJ:TFZ 

JZ;FN sDLDLf 

 

__P_ 

DCTD TF5DFG s;[PU[Pf #&P& 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[Pf !5P) 

E[Hs@fs;JFZqA5MZAFNf *#vZ! 
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CJFDFG VFUFCL VFWFZLT S'lQF  ;,FC A],[8LG 
Nl1F6  ;{FZFQ8= B[T VFAMCJFSLI  lJEFU 

TFP Z5v_ZvZ_!5 YL TFP _!v_#vZ_!5 

CJFDFG VFUFCL VFWFZLT A],[8LG o Z_!5 

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_!v_#v!5 ;]WLf 

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

JZ;FN sDLDLf Z5P_ZP!5 0 0 

 Z&P_ZP!5 0 0 

 Z*P_ZP!5 0 0 

 Z(P_ZP!5 0 0 

 _!P_#P!5 0 0 

DCTD TF5DFG s;[PU|[Pf  Z5P_ZP!5 33 33 

 Z&P_ZP!5 32 32 

 Z*P_ZP!5 32 32 

 Z(P_ZP!5 31 31 

 _!P_#P!5 31 31 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[Pf  Z5P_ZP!5 19 21 

 Z&P_ZP!5 18 21 

 Z*P_ZP!5 18 20 

 Z(P_ZP!5 17 19 

 _!P_#P!5 17 18 

JFN/GL l:YlT sVMS8Ff Z5P_ZP!5 RMbB]] RMbB]] 

 Z&P_ZP!5 RMbB]] RMbB]] 

 Z*P_ZP!5 RMbB]] RMbB]] 

 Z(P_ZP!5 VX\To JFN/KFI] RMbB]] 

 _!P_#P!5 DM8[EFU[ JFN/KFI] VX\To JFN/KFI] 

DCTD E[H s@f  Z5P_ZP!5 77 78 

 Z&P_ZP!5 61 62 

 Z*P_ZP!5 53 55 

 Z(P_ZP!5 62 63 

 _!P_#P!5 75 75 

,3]TD E[H s@f Z5P_ZP!5 59 62 

 Z&P_ZP!5 48 48 

 Z*P_ZP!5 43 43 

 Z(P_ZP!5 39 36 

 _!P_#P!5 40 37 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf Z5P_ZP!5 027 027 

 Z&P_ZP!5 024 023 

 Z*P_ZP!5 019 019 

 Z(P_ZP!5 015 017 

 _!P_#P!5 014 013 

5JGGL lNXF s0LU|Lf Z5P_ZP!5 310 310 

 Z&P_ZP!5 320 320 

 Z*P_ZP!5 340 350 

 Z(P_ZP!5 330 330 

 _!P_#P!5 150 330 

 



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

5FSG]\ 

GFD 
S'lQF ;,FC 

ઘઉ 
 ઘઉમ ાં નિઘલ અિે પોક અવસ્થ યે અવશય પીયત આપવ.ુ  

ચણ    લીલી ઈયળ તથ  લશ્કરી ઈયળિ  નિયાંત્રણ મ ટે એમ મેક્ટીિ બેંઝોએટ ૬.૫ ગ્ર મ અથવ  
ઈંડોક્ઝ ક બબ ૧૦ મીલી ૧૦ મીલી પ ણીમ ાં ભેળવી છાંટક વ કરવો.     

લસણ  
 પ િ િી ટોચિ  સકુ ર  રોગિ  નિયાંત્રણ મ ટે મેંકોજેબ દવ  ૨૫ ગ્ર મ િે ૧૦ લીટર પ ણી 

ઓગ ળીિે છાંટક વ કરવો.  
 સમયસર નિદ મણ કરવ.ુ  

ધ ણ   

 સફેદમ ખીિ  નિયાંત્રણ મ ટે લીંબોળીન ુતેલ ૫૦ મીલી/ પ ણીમ ાં ઓગ ળી છાંટક વ કરવો 
જો વધ રે ઉપદ્રવ જણ ય તો એસીફેટ દવ  ૧૫ ગ્ર મ/૧૦ મીલી પ ણીમ ાં ઓગ ળી છાંટક વ 
કરવો.  

 પ કમ ાં ભકુીછ ર િ  નિયાંત્રણ મ ટે હકે્ઝ કોિ ઝોલ ૧૫ મીલી દવ િો ૧૦ લીટર પ ણી 
ભેળવીિે છાંટક વ કરવો. 

 પ કમ ાં થ્રીપ્સિ  નિયાંત્રણ મ ટે પ્રોફેિોફોસ ૨૦ મીલી દવ િો ૧૦ લીટર પ ણી ઓગ ળીિે 
છાંટક વ કરવો. 

કપ સ  
 કપ સિી છેલ્લી વીણી કરીિે કર ઠીિે કોઈ પણ સાંજોગોમ  સળગ વવી િહી. કર ઠી િ  

રોટ વેટરિી મદદથી િ િ  ટુકડ  કરીિે જમીિમ  ભેળવી દેવ  જેથી જમીિમ  સેન્દ્દ્રીય 
તત્વોિો ઉમેરો થ ય છે.  

જીરૂ 

 જીરૂિ  પ ક્મ ાં ચરમીિ  રોગિ  નિયાંત્રણ મ ટે મેંકોઝેબ ૨૭ ગ્ર મ ૧૦ લલટર પ ણીમ ાં 
ભેળવી દર ૧૫ દદવસે ત્રણ છાંટક વ.   

 પ કમ ાં થ્રીપ્સિ  નિયાંત્રણ મ ટે પ્રોફેિોફોસ ૨૦ મીલી દવ િો ૧૦ લીટર પ ણી ઓગ ળીિે 
છાંટક વ કરવો. 

 જીરૂિ  પ કમ ાં ભકુીછ ર િ  નિયાંત્રણ મ ટે ૩૦૦ મેશ ગાંધકિી ભકુી  હકે્ટરે ૧૫ કીલો 
પ્રમ ણે બે છાંટક વ કરવ  અથવ  ૦.૦૦૫ % હકે્ઝ કોિ ઝોલ ૧૦ ગ્ર મ /૧૦ લીટર પ ણીિ  
દ્ર વણિ  ૨ થી ૩ છાંટક વ દ ણ  પરીપક્વ થ ય ત્ય  સધુી કરવ .    

રીંગણ   

 પ ક એક થી દોઢ મ સિો થ ય ત્ય રે ૫૦ % વે.પ . ક બેન્દ્ડઝીમ૧૦ ગ્ર મ અથવ  
૭૫ % વે.પ . મેન્દ્કોઝેબ ૨૫ ગ્ર મ અથવ  ૫૦ % ત મ્બ યકુ્ત દવ  ૫૦ ગ્ર મ ૧૦ 
લીટર પ ણીમ  ઓગ ળી ત્રણ છાંટક વ કરવ થી પ િિ  ટપક  તથ  ફળિ  સડ િો 
રોગન ુનિયાંત્રણ કરી શક ય છે.  

દદવેલ   ઘોડીય  ઈયળિ  નિયાંત્રણ મ ટે ક્વીિ લફોસ ૨૦ મીલી ૧૦ લીટર પ ણીમ  મીશ્ર કરી 
છાંટક વ કરવો  



 જીવ ણ ુથી થત  પ િિ  ટપક  રોગિ  નિયાંત્રણ મ ટે સ્રેપ્ટોમ ઈસીિ સલ્ફેટ ૧૦૦ મી.ગ્ર . 
અથવ  પોષ મ ઈસીિ ૨૫૦ મી.ગ્ર ./ લીટર પ ણીમ ાં ભેળવી છોડ પર છાંટક વ કરવો. 
રોગિી તીવ્રત  વધ ુહોયતો બીજો છાંટક વ કરવો.  

ટમેટ   
 સ્પોટેડ વીલ્ટ વ યરસિ  નિયાંત્રણ મ ટે પ ક્િી રોપણી પછી ૧૦ થી૧૨ દદવસિ  અંતરે 

૫ ગ્ર મ ક બેન્દ્ડ ઝીમ (૫૦ % વે.પ .) ૧૦ લલટર પ ણીમ  ઓગ ળી િે છ ાંટવ ુજેથી રોગન ુ
પ્રમ ણ ઓછુ રહ ેછે અિે ઉત્પ દિ વધ રે મળે છે.   

આબો  

 મધ્ય િ  નિયાંત્રણ મ ટે ઈમીડ ક્લોપ્રીડ ૫ મીલી ૧૦ લીટર પ ણીમ ાં િ ખીિે છ ટવી ૧૦ 
દીવસિ  અંતરે બે છાંટક વ કરવ .   

 પ કમ ાં ભકુીછ ર િ  નિયાંત્રણ મ ટે હકે્ઝ કોિ ઝોલ ૧૫ મીલી દવ િો ૧૦ લીટર પ ણી 

ભેળવીિે છાંટક વ કરવો. 

પશ ુ

પ લિ  

 પશઓુિે યોગ્ય આહ ર આપવો.  
 પશઓુમ ાં ઈતરડીિ  નિયાંત્રણ મ ટે ડલે્ટ મેથ્રીિ  અથવ  એમીટ ઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર 

પ ણીમ ાં િ ખીિે છ ટવી.  
 પશઓુિે ઠાંડી સ મે રક્ષણ મેળવવ  લીલ  ઘ સન ુપ્રમ ણ ઘટ ડી સકુ  ઘ સન ુપ્રમ ણ 

વધ રવ ુઅિે પશઓુિે બાંધ કોટમ ાં ર ખવ .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNAGADH 

Phone: 0285-2670139                                                      Date:- 24-02-2015 

(Period from 25 February to 01 March-2015) 
Significant weather for the preceding week 

Rain fall (mm) 000.0 

Maximum temperature 0C 34.0-38.8 

Minimum temperature 0C 15.8-17.0 

RH % (Morning/Afternoon) 73-21 

Wind speed (Kmph) 2.2-4.2 

Cloud cover 0 
 

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 01-03-2015 
 

Parameters Day-1 
25-02-15 

Day-2 
22602-15 

Day-3 
27-02-15 

Day-4 
28-02-15 

Day-5 
01-03-15 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 33 32 32 31 30 

Minimum temperature 0C 19 18 18 17 17 

Cloud cover (Okta) 0 0 0 4 7 

RH % (Morning/After noon) 77-59 61-48 53-13 62-39 75-40 

Wind speed (Kmph) 027 024 019 015 014 

Wind direction(Deg) 310 320 340 330 150 

 

Agro meteorological Advisories 
 

Crop Stage Agromet Advisories 

Wheat Grain filling  Apply irrigation at critical stages of the crop. 

Chickpea Podding  For the control of pod borer spray Amamectin benzoate 
6.5 gm or Indoxacarb 10 ml/10 liter of water.  

Coriander  Seed formation  For the control of white fly spray neem oil @ 50 ml/10 liter 
of water of infestation is more, spray acephate @ 15 gm/ 
10 liter of water.  

 For the control of powdery mildew, spray Hexaconazol 15 
ml in 10 liter of water.  

Cumin Growth/Flowering  For the control of blight, spray three spray of Mencozeb 
27 gm/10 liter of water at 15 days interval. 

 For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 
liter of water. 

 For the control of powdery mildew, two to three spray of  

Hexaconazol 0.005% (10 gm) in 10 liter of water.  

Brinjal Flowering/Fruiting  For the control of fruit rot, three spray of 50 WP 
carbrndenzim 10 gm or 75 WP  Mencozeb 25 gm in 10 liter 
of water at 10 to 12 days interval.   



Garlic Vegetative  Timely weeding operation should be carried out.  

 For the control of white tip, spray Mencozeb 25 ml/10 
liter of water. 

 For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 
liter of water. 

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

 For the control of leaf spot, drenching of streptomycin 
sulphate 100 mg/liter water or poshamycin 250 mg/liter 
water for the plant.    

Tomato Flowering/Fruiting  For the control of spotted wilt virus, spray Carbendenzim 
(50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days 
interval. 

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

  Keep animals in shed to protect against cold. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORBANDAR 

Phone : 0285-2670139                                                                    Date :24-02-2015 

(Period from 25 February to 01 March-2015) 
 

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 01-03-2015 
 

Parameters Day-1 
25-02-15 

Day-2 
22602-15 

Day-3 
27-02-15 

Day-4 
28-02-15 

Day-5 
01-03-15 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 33 32 32 31 31 

Minimum temperature 0C 21 21 20 19 18 

Cloud cover (Okta)0 0 0 0 0 5 

RH % (Morning/After noon) 78-62 62-48 55-43 63-36 75-37 

Wind speed (Kmph) 027 023 019 017 013 

Wind direction(Deg) 310 320 350 330 330 

Agro meteorological Advisories 
 

Crop Stage Agromet Advisories 

Wheat Grain filling  Apply irrigation at critical stages of the crop. 

Chickpea Podding  For the control of pod borer spray Amamectin benzoate 
6.5 gm or Indoxacarb 10 ml/10 liter of water.  

Coriander  Seed formation  For the control of white fly spray neem oil @ 50 ml/10 liter 
of water of infestation is more, spray acephate @ 15 gm/ 
10 liter of water.  

 For the control of powdery mildew, spray Hexaconazol 15 
ml in 10 liter of water.  

Cumin Growth/Flowering  For the control of blight, spray three spray of Mencozeb 
27 gm/10 liter of water at 15 days interval. 

 For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 
liter of water. 

 For the control of powdery mildew, two to three spray of  

Hexaconazol 0.005% (10 gm) in 10 liter of water.  

Brinjal Flowering/Fruiting  For the control of fruit rot, three spray of 50 WP 
carbrndenzim 10 gm or 75 WP  Mencozeb 25 gm in 10 liter 
of water at 10 to 12 days interval.   

Garlic Vegetative  Timely weeding operation should be carried out.  

 For the control of white tip, spray Mencozeb 25 ml/10 
liter of water. 

 For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 
liter of water. 

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



 For the control of leaf spot, drenching of streptomycin 
sulphate 100 mg/liter water or poshamycin 250 mg/liter 
water for the plant.    

Tomato Flowering/Fruiting  For the control of spotted wilt virus, spray Carbendenzim 
(50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days 
interval. 

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

  Keep animals in shed to protect against cold. 
 

 


