
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

VFAMCJFlSI lJ:TFZ 

JZ;FN sDLDLf 

 

03.8 

DCTD TF5DFG s;[PU[Pf 31.8 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[Pf 25.5 

E[Hs@fs;JFZqA5MZAFNf 87-65 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 4.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

TFP Z&v_(vZ_!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 Z&P_(P!5 3 3 

 Z*P_(P!5 3 3 

 Z(P_(P!5 3 3 

 Z)P_(P!5 0 0 

 #_P_(P!5 0 0 

DCTD TF5DFG s;[PU|[Pf Z&P_(P!5 32 32 

 Z*P_(P!5 32 32 

 Z(P_(P!5 32 32 

 Z)P_(P!5 32 32 

 #_P_(P!5 32 32 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[Pf Z&P_(P!5 27 27 

 Z*P_(P!5 27 27 

 Z(P_(P!5 27 27 

 Z)P_(P!5 27 27 

 #_P_(P!5 27 27 

JFN/GL l:YlT sVMS8Ff Z&P_(P!5 DM8[EFU[ JFN/KFI] DM8[EFU[ JFN/KFI] 

 Z*P_(P!5 DM8[EFU[ JFN/KFI] DM8[EFU[ JFN/KFI] 

 Z(P_(P!5 DM8[EFU[ JFN/KFI] DM8[EFU[ JFN/KFI] 

 Z)P_(P!5 DM8[EFU[ JFN/KFI] DM8[EFU[ JFN/KFI] 

 #_P_(P!5 DM8[EFU[ JFN/KFI] DM8[EFU[ JFN/KFI] 

DCTD E[H s@f Z&P_(P!5 86 86 

 Z*P_(P!5 86 86 

 Z(P_(P!5 86 87 

 Z)P_(P!5 85 86 

 #_P_(P!5 85 86 

,3]TD E[H s@f Z&P_(P!5 81 81 

 Z*P_(P!5 79 80 

 Z(P_(P!5 79 81 

 Z)P_(P!5 79 79 

 #_P_(P!5 78 81 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf Z&P_(P!5 022 020 

 Z*P_(P!5 021 018 

 Z(P_(P!5 019 018 

 Z)P_(P!5 021 019 

 #_P_(P!5 026 025 

5JGGL lNXF s0LU|Lf Z&P_(P!5 258 257 

 Z*P_(P!5 252 250 

 Z(P_(P!5 249 246 

 Z)P_(P!5 246 244 

 #_P_(P!5 243 243 
 



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

5FSG]\ 

GFD 
S'lQF ;,FC 

 અગામી પાચ દિવસ િરમ્યાન હળવા છુટા છવાયા વરસાિના ઝાપટા પડવાની આગાહી હોય વરાપ 
થયે રાસાયણીક િવાનો છંટકાવ ભલામણ મજુબ કરવો.  

મગફળી  

 થડના કોહવારાના નનયતં્રણ માટે ટ્રાયકોડમાા વીરીડી (ફુગ) યકુ્ત પાવડર ૨.૫ દકલો 
હકેટરે પાણી સાથે ઓગાળી આપવો અથવા ૨.૫ દકલો પાવડર ખોળ અથવા છાણીયા 
ખાતર સાથે મીક્ષ કરી ચાસમા ંઆપવો.  

 મગફળીના પાકમા ંથ્રીપ્સ અને લીલી પોપટી જીવાતના નનયતં્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ 
૫ મીલી અથવા ૩૦ ઈ.સી ડાયમીથીયોટ ૨ મીલી પ્રનત ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી ૧૫ 
થી ૨૦ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.  

કપાસ  

 વરાપના સમયે પાકમા ંઆંતરખેડ અને નનિામંણની કામગીરી કરવી.   
 કપાસમા ંગલુાબી ઈયળના નનયત્રણ માટે ૫૦ ઈ.સી. પ્રોફેનોફોસ ૧૦ મી.લી. ૧૦ લીટર 
પાણીમા િવાન ુ પ્રમાણ રાખી મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો તથા ગલુાબી ઈયળના નર 
ફુિાઓને આકર્ાવા ફેરોમોન ટે્રપ્સ હકેટરે ૧૦ ની સખં્યામા ગોઠવવા. 

 પાકમા ં મોલોમસી અને થ્રીપ્સ ના નનયતં્રણ માટે મીથાઈલ પેરાથીયોન ૧૦ મીલી 
અથવા  મોનોક્રોટોફોસ ૧૫-૨૦ મીલી અને એસીફેટ ૨૫ ગ્રામ અથવા ક્લોરપાઈરીફોસ 
૨૫ મીલી અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી િવા સાથે દડટરજન્ટ પાવડર ૧૦ ગ્રામ પ્રનત 
૧૦ લીટર પાણીમા નમશ્રણ કરી છંટકાવ કરવાથી સારૂ પદરણામ મળે છે.  

તવેુર  

 વરાપના સમયે પાકમા ંઆંતરખેડ અને નનિામંણની કામગીરી કરવી. 
 તવેુરના પીછીય ુ ફુદુના રાસાયણીક નનયતં્રણ માટે ક્વીનાલફોસ ૨૦ મીલી અથવા 
પ્રોફેનોફોસ ૧૦ મીલી અથવા પોલલટ્રીન ૧૦ મીલી િવા ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી 
છંટકાવ કરવો.  

 તવેુરમા ંપરુતી ખાતર તદરકે યરુીયા આપવાથી ઉત્પાિનમા ંવધારો થતો નથી માત્ર 
ખચામા ંવધારો થાય છે.  

 પાકમા ં ન િંગો કોરી ખાનાર ઈયળના નનયતં્રણ માટે ૪૫ એસ.એલ સ્પપનોસાડ ૩ મીલી 
અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનનલીપોલ ૩ મીલી અથવા ફ્લબેુન્ડીયામાઈડ ૨ મીલી િવા ને ૧૦ 
લીટર પાણીમા ભેળવી બે છંટકાવ કરવા.   

સોયાબીન  

 વધ ુઉત્પાિન અને ચોખ્ખી આવક મેળવવા માટે સોયાબીનન ુવાવેતર કયાા બાિ ૩૦ 
દિવસે રીલે આંતરપાક પધ્ધ્્તથી સોયાલબનની બે હાર પછી એક હાર એરંડાન ુવાવેતર 
કરવ.ુ 

 પાકમા લશ્કરી ઈયળનો ઉપદ્રવ ખબુ જોવા મળે તો તેના નનયતં્રણ માટે સકંલલત 
જીવાત નનયતં્રણના પગલા લેવા. જેવાકે ઉંડી ખેડ કરવી, ફેરોમેન ટે્રપ, વટીસેલીયમ 



લોહાટી ફુગ, લલિંબોળીનો અકા  વગેરેનો ઉપયોગ કરવો.  

રીંગણા  

 ચસુીયા પ્રકારની જાવાતના નનયતં્રણ માટે લીબોળીન ુતેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીન ુ
મીજન ુ૫ ટકા અકાન ુદ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમા ંભેળવી છંટકાવ કરવો. જો 
વધ ુઉપદ્રવ હોય તો એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. પાણીમા ંમીશ્ર કરી છંટકાવ 
કરવો 

ભીંડો 

 પાકમા ંચસુીયા ના નનયતં્રણ માટે એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ અને  લીબોળીન ુતેલ 
૫૦ મીલી અથવા લીબોળીન ુમીજન ુ૫ ટકા અકાન ુદ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમા ં
ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધ ુઉપદ્રવ હોય તો દ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ 
લી. પાણીમા ંમીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો 

પશ ુ

પાલન  

 પશઓુને યોગ્ય આહાર આપવો.  
 પશઓુમા ંઈતરડીના નનયતં્રણ માટે ડલે્ટામેથ્રીન  અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર 
પાણીમા ંનાખીને છાટવી.  

 પશમુા ફુટ અને માઉથ રોગના આવે તે માટે જરૂરી ર ીકરણ કરાવવ.ુ   
 પશઓુને વરસાિના સમયે ખલુ્લામા, ઝાડ નીચેકે ઈલેક્ટ્રીક પોલ પાસે ન રાખતા 
 ેડમા ંબાધંવાની વ્યવપથા કરવી.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUNAGADH 

Phone: 0285-2670139                                                      Date:- 25-08-2015 

(Period from 26 to 30 August -2015) 
Significant weather for the preceding week 

Rain fall (mm) 0.38 

Maximum temperature 0C 31.6-32.0 

Minimum temperature 0C 25.4-25.6 

RH % (Morning/Afternoon) 87-65 

Wind speed (Kmph) 4.4-5.3 

Cloud cover 6-8 
 

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

Parameters Day-1 
26-08-15 

Day-2 
27-08-15 

Day-3 
28-08-15 

Day-4 
29-08-15 

Day-5 
30-08-15 

Rain fall (mm) 3 3 3 0 0 

Maximum temperature 0C 32 32 32 32 32 

Minimum temperature 0C 27 27 27 27 27 

Cloud cover (Okta) 7 6 7 7 7 

RH % (Morning/After noon) 86-81 86-79 86-79 85-79 85-78 

Wind speed (Kmph) 022 021 019 021 026 

Wind direction(Deg) 258 252 249 246 243 

 

Agro meteorological Advisories 
 

Crop Stage Insect/Pest/ 
Variety 

Agromet Advisories 

 There is slightly to medium forecasting of rainfall during next five days. 

Groundnut Flowering GG-20, GG-11   
 

 For the control of root rot, Mix the 
Trichoderma viridi powder 2.5 kg/ha + 250kg 
castor cake and apply when there is 
sufficient moisture in the soil. 

  Root rot 

  Thrips and 
Jassid 

 For the control of thrips and jassid, spray 
imidaclopride 5 ml or Diamethoate 3-4 ml in 
10 liter of water.  

Cotton Growth Bg-II GCH-6, 8, 
Mallika, Agit, 
Vikram-5, 
Uttam, etc… 

 Interculturing and weeding operation should 
be carried out after vaspa condition. 
 

Pink bollworm  Spray either Quinalphos 25EC 20ml or 
Fenvalrat 20EC 10ml or polytrin C 44EC 10ml 
or Aemamectin 5 WG 2gm 

 For the attraction of male moth of pink 



bollworm erect 10 pheromon traps per one 
ha.  

  Thrips and 
Aphid 

 For the control of sucking pest, spray methyl 
parathion 10 ml or monocrotophos 15-20 ml 
and Acefet 25 gram or clorpyriphos 25 ml or 
prophenophos 20 ml with 10 gram 
detergent powder mix in 10 liter of water. 

Soybean Growth Gujarat 
Soybean-1,2,3 

 More income & get more production on the 

30-45 DAS of soybean relay intercropping 

soybean planting with two rows of castor. 

  Prodenia  Apply IPM viz., deep ploughing, feromen 

trap, Verticillium lacani, neem seed extract 

etc. for the control of Prodenia.  

Pigeon pea Growth BDN-2, GTH-1  Interculturing and weeding operation should 
be carried out after vaspa condition. 

 For the control of moth, spray quinaphos 20 
ml or profenophos 10 ml or politrin 10 ml in 
10 liter of water. 

  Pod borer  For the control of pod borer, spray spinosad 
5 ml OR clorantrinilipol 3 ml OR 
flubendimide 2 ml in 10 liter of water. 

Brinjla Flowering/ 
fruiting 

Thrips and 
White Fly 
 

 For the control of thrips and white fly, spary 
neem seed extract 500 ml or neem seed oil 
50 ml in 10 litre of water at 15 days interval 
(4 spray).  

Lady’s 
finger 

Flowering/ 
fruiting 

Shoot and 
fruit 
borer 

 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.  

 Collect damaged fruits and buried deep in 
soil. 

Livestock - -  Do vaccination in animal for the prevention 
of FMD and other diseases. 

 Do not keep the animals in open during 
rainy weather condition. 

 For the control of tick and other parasites, 
spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre 
of water. 

 

 

 

 

 

 



 

PORBANDAR 

Phone : 0285-2670139                                                                    Date :25-08-2015 

(Period from 26 to 30 August -2015) 
 

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

Parameters Day-1 
26-08-15 

Day-2 
27-08-15 

Day-3 
28-08-15 

Day-4 
29-08-15 

Day-5 
30-08-15 

Rain fall (mm) 3 3 3 0 0 

Maximum temperature 0C 32 32 32 32 32 

Minimum temperature 0C 27 27 27 27 27 

Cloud cover (Okta) 7 7 7 7 7 

RH % (Morning/After noon) 86-81 86-80 87-81 86-79 86-81 

Wind speed (Kmph) 020 018 018 019 025 

Wind direction(Deg) 257 250 246 244 243 

Agro meteorological Advisories 
 

Crop Stage Insect/Pest/ 
Variety 

Agromet Advisories 

 There is slightly to medium forecasting of rainfall during next five days. 

Groundnut Flowering GG-20, GG-11   
 

 For the control of root rot, Mix the 
Trichoderma viridi powder 2.5 kg/ha + 250kg 
castor cake and apply when there is 
sufficient moisture in the soil. 

  Root rot 

  Thrips and 
Jassid 

 For the control of thrips and jassid, spray 
imidaclopride 5 ml or Diamethoate 3-4 ml in 
10 liter of water.  

Cotton Growth Bg-II GCH-6, 8, 
Mallika, Agit, 
Vikram-5, 
Uttam, etc… 

 Interculturing and weeding operation should 
be carried out after vaspa condition. 
 

Pink bollworm  Spray either Quinalphos 25EC 20ml or 
Fenvalrat 20EC 10ml or polytrin C 44EC 10ml 
or Aemamectin 5 WG 2gm 

 For the attraction of male moth of pink 
bollworm erect 10 pheromon traps per one 
ha.  

  Thrips and 
Aphid 

 For the control of sucking pest, spray methyl 
parathion 10 ml or monocrotophos 15-20 ml 
and Acefet 25 gram or clorpyriphos 25 ml or 
prophenophos 20 ml with 10 gram 
detergent powder mix in 10 liter of water. 



Soybean Growth Gujarat 
Soybean-1,2,3 

 More income & get more production on the 

30-45 DAS of soybean relay intercropping 

soybean planting with two rows of castor. 

  Prodenia  Apply IPM viz., deep ploughing, feromen 

trap, Verticillium lacani, neem seed extract 

etc. for the control of Prodenia.  

Pigeon pea Growth BDN-2, GTH-1  Interculturing and weeding operation should 
be carried out after vaspa condition. 

 For the control of moth, spray quinaphos 20 
ml or profenophos 10 ml or politrin 10 ml in 
10 liter of water. 

  Pod borer  For the control of pod borer, spray spinosad 
5 ml OR clorantrinilipol 3 ml OR 
flubendimide 2 ml in 10 liter of water. 

Brinjla Flowering/ 
fruiting 

Thrips and 
White Fly 
 

 For the control of thrips and white fly, spary 
neem seed extract 500 ml or neem seed oil 
50 ml in 10 litre of water at 15 days interval 
(4 spray).  

Lady’s 
finger 

Flowering/ 
fruiting 

Shoot and 
fruit 
borer 

 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.  

 Collect damaged fruits and buried deep in 
soil. 

Livestock - -  Do vaccination in animal for the prevention 
of FMD and other diseases. 

 Do not keep the animals in open during 
rainy weather condition. 

 For the control of tick and other parasites, 
spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre 
of water. 

 

 


