
 

 

 

 

 

 

 

 

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

VFAMCJFlSI lJ:TFZ 

JZ;FN sDLDLf 

 

૦૦૦.૦ 

DCTD TF5DFG so;[Pf           ૩૮.૦      

,3]TD TF5DFG so;[Pf ૨૩.૦      

E[Hs@fs;JFZqA5MZAFNf ૭૬ – ૩૭   

5JGGL UlT slSDLqS,FSf ૯.૯       

           5+SvA o જીલ્રાલાય શલાભાન આગાશી (તાP૦૩v૦૫v૨૦૧૭ સધુી) 
બાયત વયકાયશ્રીના શલાભાન વલબાગ તયફ્થી ભેર શલાભાન આગાશી ની ભાશીતી અનવુાય અતે્ર ના ગ્રાભીણ કૃવ 
ભૌવભ વેલા મોજના , જૂનાગઢ  કૃવ યવુનલવીટી, જૂનાગઢ તયપથી જણાલલાભા આલે છે કે દક્ષિણ વૌયાષ્ટ્ર ખેત 
આફોશલાકીમ વલસ્તાયના 
૧.જૂનાગઢ:- જીલ્રાભા આગાભી તાયીખ ૨૯/૦૪/૨૦૧૭ થી  ૦૩/૦૫/૨૦૧૭ દયમ્માન આકાળમખુ્મત્લે ચોખ્ખ ુ યશળેે, 
આગાભી ાાંચ દદલવદયમ્માન લયવાદ ડલાની ળકમતા નથી. લનની ઝડ ૧૬ થી ૨૧ કીભી/કરાક યશલેાની 
ળક્યતા યશળેે. આ વભમગાા ભાાં ભશતભ તાભાન ૩૨ થી ૩૩ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડ યશળેે તેભજ રઘતુભ તાભાન ૨૨  
થી ૨૩ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડયશલેાની વાંબાલના છે. 
૨.ોયફાંદય:- જીલ્રાભા આગાભી તાયીખ ૨૯/૦૪/૨૦૧૭ થી ૦૩ /૦૫/૨૦૧૭ દયમ્માન આકાળમખુ્મત્લે ચોખ્ખ ુ યશળેે, 
આગાભી ાાંચ દદલવદયમ્માન લયવાદ ડલાની ળકમતા નથી. લનની ઝડ ૧૫ થી ૨૦ કીભી/કરાક યશલેાની 
ળક્યતા યશળેે. આ વભમગાા ભાાં ભશતભ તાભાન ૩૩ થી ૩૪ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડ યશળેે તેભજ રઘતુભ તાભાન૨૩  
થી૨૪ ડીગ્રી વેન્ટીગે્રડયશલેાની વાંબાલના છે. 

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

TFP ૨૯v૦૪v૨૦૧૭ YL TFP ૦૩v૦૫v૨૦૧૭ 

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 



H]GFU- 

CJFDFG 5ZLA/M q 
TFZLB 

lNJ;v ! 

૨૯-૦૪-૨૦૧૭ 

lNJ;v Z 

૩૦-૦૪-૨૦૧૭ 

lNJ;v# 

૦૧-૦૫-૨૦૧૭ 

lNJ;v$ 

૦૨-૦૫-૨૦૧૭ 

lNJ;v5 

૦૩-૦૫-૨૦૧૭ 

JZ;FN sDLPDLf ૦ ૦  ૦  ૦  ૦  

DCTD TF5DFG s;[PU|[f 32 32 33 33 33 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f 22 22 22 23 23 

JFN/GL l:YlT ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ

;JFZGF E[HGF 8SF 79 83 87 85 83 

A5MZ AFN E[HGF 8SF 60 60 66 67 63 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 016 020 021 019 021 

5JGGL lNXF s0LU|Lf 293 275 280 288 301 

5MZA\NZ 
JZ;FN sDLPDLf ૦  ૦  ૦  ૦  ૦  

DCTD TF5DFG s;[PU|[f 33 33 34 34 34 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f 23 24 24 24 24 

JFN/GL l:YlT ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ ચોખ્ખ ુ

;JFZGF E[HGF 8SF 82 83 87 87 86 

A5MZ AFN E[HGF 8SF 62 61 67 69 62 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 015 019 020 018 019 

5JGGL lNXF s0LU|Lf 292 272 275 285 302 

 

Nl1F6;F{ZFQ8=B[T VFAMCJFlSIlJEFU 

5FSG]\ GFD 
5FS VJ:YF ZMUqHLJFTq 

HFT S'lQF ;,FC 

ઉનાળુતર વ્રધુ્ધી ગજુયાત તર-૨,  
ગજુયાત તર-
૩/ચવુીમા 

 લધાયે ગયભીના દદલવોભાાં ાકને વલકાવની અલસ્થામે 
ટુાંકા ગાે ીમત આવ.ુ 

 ાકભાાં કથીયીના વનમાંત્રણ ભાટે ડામ કોપોર ૨૦ ભીરી 
અથલા દ્રાવ્મ ગાંઘક ૧૭ ગ્રાભ ૧૦ રીટ ય ાણીભાાં 
બેલી છાંટકાલ કયલો જરૂય જણામતો ફીજો છાં ટકાલ 
૧૫ દદલવ ફાદ કયલો. 

 ઉનાળુતરભા થ્રીપ્વના વનમાંત્રણ ભાટે રીમ્ફોીન ુતેર 
૫૦ ભીરી અથલારીમ્ફોીના ભીંજ ન ુ૫ ટકા અકકન ુ



દ્રાલણ ૫૦૦ ભીરી અને ઈભીડાક્રોપ્રીડ૩૦.૫ટકા ૪ 
ભીરી અથલા  પ્રોેનો પોવ ૨૦ ભીરીદલા ૧૦ રીટય 
ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. 

ઉનાળુ 

ભગપી 

વ્રધુ્ધી / ફુર / 

સમુાફેવલા 

રીરી ઈમ, 
ચવુીમા 

 ઉનાળુભગપીભા થ્રીપ્વના વનમાંત્રણ ભાટે રીમ્ફોીન ુ
તેર  ૫૦ ભીરી અથ લારીમ્ફોીના ભીંજ ન ુ૫ ટકા 
અકકન ુદ્રાલણ ૫૦૦ ભીરી અને ઈભીડાક્રોપ્રીડ ૩૦ .૫ ટકા 
૪ ભીરી અથલા  પ્રોેનો પોવ  ૩૦ ભીરીદલા ૧૦ 
રીટય ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. 

 તાભાનભાાં લધાયો થતો શોમ ત્માયે લાતાલયણ સકુુ 
શોમ તો ઉનાળુ ભગપી ના ાકને જભીન ની પ્રત 
મજુફ ૬ થી ૭ દદલ વે ીમત આવ.ુ સમુા ફેવલા 
તથા ડોડ લા બયાલલાની અને વલકાવની અલસ્થામે 
ીમત આવ.ુ 

 ભગપીભાાં ગેરૂ યોગના વનમત્રણ ભાટે ૫ ભીરી 
રામડભેોપક દલા ૧૦ રીટય ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ 
કયલો. 

 ભગપીભા ાન કોયીય ુતથા રીરી ઈમ ના વનમાંત્રણ 
ભાટે ક્લીના લ્પોવ ૨૫ ભીરી અથલાડામ ક્રોયોલોળ ૫ 
ભીરી દલા ૧૦ રીટય ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. 
દલાન ુએક કયતા લધાયે વભશ્રણ કયવ ુનદશ. 

ઉનાળુ ભગ વ્રધુ્ધી /ફુર 

ફેવલા 

ગજુયાત ભગ-૪, 
કે-૮૫૧ / ચવુીમા 

 ભગના ાકને ફુર ફેવલાની અલસ્થાએ જભીનની 
પ્રતને ધ્માને રઈ ૧૧ થી ૧૩ દદલવે વમત આવુાં. 
ગયભીના દદલવોભાાં ફે વમત લચ્ચેનો ગાો ટુાંકાલલો. 

 ભગના ાકને દાણા બયા લલાની અલસ્થામે ીમત 
આવ.ુ 

 ચવુીમા પ્રકાયની જીલાતનો ઉદ્રલ લધ ુજોલા ભે તો 
૧૦ ભીરી ભીથાઈર ઓ ડે ભેટોન (૨૫ ઈવી) અથલા 
૧૦ ભીરી ડામભીથોએટ (૩૦ ઈવી) ૧૦ રીટય ાણીભાાં 
બેલી છાં ટકાલ કયલો ત્માય ફાદ છીથી ફીજો 
છાંટકાલ ૧૫ દદલવ છી કયલો. 

 ાકભાાં ૫૦ % ફુર ફેવલાની અલસ્થામે ઉનાળુ ભગભાાં 
ળીંગો કોયી ખાનાય ઈ મના વનમાંત્રણ ભાટે 
ડામક્રોયોલોળ ૫ ભીરી અથલા ક્લીનારપોવ ૨૦ 
ભીરી અથલા ઈન્ડોિાકાફક ૫ ભીરી દલાનો ૧૦ રીટય 



ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. 
 ભગભાાં વલાણજુન્મ યોગના કાયણે ીા થમેરા છોડને 

ઉાડી નાળ કયલા. 
ઉનાળુ અડદ  વ્રધુ્ધી /  ફુર 

ફેવલા 
ગજુયાત અડદ-૧, 
ટી - ૯ / ચવુીમા 

 અડદના ાકને દાણા બયા લલાની અલસ્થામે ીમત 
આવ.ુ 

 અડદના ાકને જરૂયીમાત મજુફ ીમત આવ.ુ 
 ચવુીમા પ્રકાયની જીલાતનો ઉદ્રલ લધ ુજોલા ભે તો 

૧૦ ભીરી ભીથાઈર ઓ ડે ભેટોન (૨૫ ઈવી) અથલા 
૧૦ ભીરી ડામભીથોએટ (૩૦ ઈવી) ૧૦ રીટય ાણીભાાં 
બેલી છાં ટકાલ કયલો ત્માય ફાદ છીથી ફીજો 
છાંટકાલ ૧૫ દદલવ છી કયલો. 

 ાકભાાં ૫૦ % ફુર ફેવલાની અલસ્થામે ઉનાળુ ભગભાાં 
ળીંગો કોયી ખાનાય ઈ મના વનમાંત્રણ ભાટે 
ડામક્રોયોલોળ ૫ ભીરી અથલા ક્લીનારપોવ ૨૦ 
ભીરી અથલા ઈન્ડોિાકાફક ૫ ભીરી દલાનો ૧૦ રીટય 
ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો. 

 અડદભાાં વલાણજુન્મ યોગના કાયણે ીા થમેરા 
છોડને ઉાડી નાળ કયલા. 

આમ્ફો  ફુર/પ 
ફેવલા 

-  ાકભા ભધીમા અને ભગીમા ઈમના વનમાંત્રણ ભાટે 
ઈભીડાક્રોપ્રીડ ૫ ભીરી. દલા ૧૦ રીટય ાણી ભાાં 
બેલી છાંટકાલ કયલો.  

 ાકભા ભકુીછાયા યોગના વનમાંત્રણ ભાટે શકેઝાકોનાઝોર 
દલા ૧૫ ભીરી. ૧૦ રીટય ાણી ભાાં બેલી છાંટકાલ 
કયલો.  

 ળાખ ડ ેએટરે યીકલ કેયી ઉતાયી ગે્ર ડીંગ કયી 
ફજાયભાાં ભોકરલી. 

ળાકબાજી વ્રધુ્ધી/ફુર/પ -  લેરાલાા ળાકબાજીના ાકભાાં ાન કોયીમાનો ઉદ્રલ 
ટાલા ભાટે મખુ્મ ાકની પયતે દદલેરા તથા 
ગરગોટાન ુલાલેતય કયલાથી તેન ુવનમાંત્રણ કયી ળકામ 
છે જો ઉદ્રલ લધ ુજોલા ભે તો ૧૦ ભીરી ભીથાઈર 
ઓ ડે ભેટોન (૨૫ ઈવી) અથલા ૧૦ ભીરી 
ડામભીથોએટ (૩૦ ઈવી) ૧૦ રીટય ાણીભાાં બેલી 
છાંટકાલ કયલો ત્માય ફાદ છીથી ફીજો છાં ટકાલ ૧૫ 
દદલવ છી કયલો. 



 ળાકબાજીના ાકભાાં ચવુીમા પ્રકાયની જીલાતના 
વનમાંત્રણ ભાટે રીફોીન ુ તેર ૫૦ ભીરી અ થલા 
રીફોીન ુભીજન ુ૫ ટકા અકક ન ુદ્રાલણ ૫૦૦ભીરી ૧૦ 
રી. ાણીભાાં બેલી છાં ટકાલ કયલો. જો લધ ુઉ દ્રલ 
શોમ તો એવીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રાભ/૧૦રી. અથલા 
દ્રામઝોપોવ ૪૦ ટકા ૨૦ ભીરી/ ૧૦ રી.ાણીભાાં ભીશ્ર 
કયી છાંટકાલ કયલો. 

 ભયચીના ાકભાાં થ્રીપ્વના વનમાંત્રણ ભાટે  ૨૦ ભીરી 
પ્રોપેનોપોવ અને ક્ષરમ્ફોીન ુતેર ૫૦ ભીરી ૧૦ રીટય 
ાણી વભશ્રણ કયી છાાંટલી. 

 ળાકબાજીનાાકની યોણી ફાદ ચવુીમા પ્રકા યની 
જીલાતના વનમાંત્રણ ભાટે દાણાદાય પોયેટ ૧૦ જી છોડ 
દીઠ ૨ ગ્રાભ મજુફ આીને ીમત આવ.ુ 

 ભયચીના ાકભાાં લાઈયવના કાયણે ીા થઈ કુકડાઈ 
ગમેર છોડ ઉાડી જભીનભાાં દાટી નાળ  કયલો અને ૫ 
ભીરી ઈભીડા ક્રોપ્રાઈડ ૧૦ રીટય ાણી ભાાં બેલી 
છાંટકાલ કયલો.  

 યીંગણ અને ટભેટાના પ અને અને ડોકાની ઈમોનો  
ઉદ્રલ જણામતો  તો નકુળાન ાભેર પ અને ડોકાને 
તોડીને જભીનભા દાટી દેલા અને યીનાિીામય દલા 
૩ભીરીદલા ૧૦ રીટય ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો.  

 યીંગણ અને ટભેટાના ાકભા પભાખીના વનમાંત્રણ 
ભાટે એવીટેભાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ગ્રાભ દલા ૧૦ રીટય 
ાણીભાાં બેલી છાંટકાલ કયલો.  

 ળાકબાજી ને વભમ વય ઉતાયી ગે્ર ડીંગ કયી ફજાય ભાાં 
મકુલા.  

 લધાયે ગયભીના દદલવોભાાં ળાકબાજીનાાકનેટુાંકા ગાે 
ીમત આવ.ુ 

 શુારન 

 

 

 

      - 

- 

 શઓુને મોગ્મ આશાય આલો અને શઓુના યશઠેાણ 
ચોખ્ખા યાખલા અને ભાખી ભચ્છય થી યિણ ભાટે 
પીનાઈર છાટવ.ુ 

 તાભાન લધાયે યશલેાના કાયણે ઢોયને દદલવના વભમે 
છામડાભા  યાખલા અને વભનયર ભીિયુકકત ીલાના 
સ્લચ્છ્ ાણીની વ્મવ્સ્થા કયલી. 



  શઓુભાાં ઈતયડીના વનમાંત્રણ ભાટે ડલે્ટા ભેથ્રીન  
અથલા એભીટાઝ ૨ ભીરી/ ૧ રીટય ાણીભાાં નાખીને 
છાટલી. 

 દુધાા શઓુના  આઉને ઝીંક ઓક્વાઈડ અથરા 
ફોયીક ાલડયથી ફયાફય વાપ કયલા. 

 શઓુભા કાીમા તાલના વનમાંત્રણ ભાટે  વભમવય 
યવીકયણ કયાલવ.ુ. 

 
JUNAGADH 

 

Phone: 0285-2670139                                               Date:- 28-04-2017 

(Period from 29 April to 3 May 2017) 
 
Significant weather for the preceding week 
 

Rain fall (mm) 000.0 

Maximum temperature 0C 35.5 – 38.8 

Minimum temperature 0C 21.9 – 22.5 

RH % (Morning/Afternoon) 81 – 28 

Wind speed (Kmph) 6.3 – 10.0 

Cloud cover 2 

 

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 03-05-2017 

 
Parameters Day-1 

29-04-17 

Day-2 

30-04-17 

Day-3 

01-05-17 

Day-4 

02-05-17 

Day-5 

03-05-17 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 32 32 33 33 33 

Minimum temperature 0C 22 22 22 23 23 

Cloud cover (Okta) 0 0 0 0 0 

RH I % (Morning) 79 83 87 85 83 

RH II % (After noon) 60 60 66 67 63 

Wind speed (Km/h) 016 020 021 019 021 

Wind direction(Deg) 293 275 280 288 301 

Agro meteorological Advisories 
 

General 

Advice 

Rain fall           

 

Temperature    

 

There is no forecasting of rainfall during next five 

days. 

Maximum and minimum temperature likely to be in 

range of 32-33°C and 22-23°C, respectively. 



RH (%)             

 

Wind Direction and  

Wind Speed  

The Relative Humidity is likely to be in the range of 

87-60 %. 

Direction and speed of wind is likely to be WNW, 

NW and 16-21 km/h, respectively. 

Crop Variety/ 

pest/insect 

Stage Agro met Advisories 

Summer 

Green 

gram 

Thrips /  

Pod borer 

Growth            

/ Flowering 

 Apply irrigation at the time of pod development. 

 For the heavy incidence of thrips, spray 10 ml 

methyl O demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate 

(30 EC) in 10 liter of water. 

 For the control of pod borer, spray diaclorovos 5 

ml OR quinalphos 20 ml OR endoxacarb 5 ml OR 

prophenophos 20 ml in 10 litre of water at 

flowering stage. 

 Rouging of viral infested crop should be done in 

green gram and destroyed the crop. 

Summer 

Black gram 

        Thrips /  

      Pod borer 

Growth            

/ Flowering 

 Apply irrigation at the time of pod development. 

 For the heavy incidence of thrips, spray 10 ml 

methyl O demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate 

(30 EC) in 10 liter of water. 

 For the control of pod borer, spray diaclorovos 5 

ml OR quinalphos 20 ml OR endoxacarb 5 ml OR 

prophenophos 20 ml in 10 litre of water at 

flowering stage. 

 Rouging of viral infested crop should be done in 

black gram and destroyed the crop. 

Summer 

Groundnut 

Thrips / 

Prodenia 

Pod 

development 

/ maturity 

 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. 

 For the control of prodenia, spray quinalphos 20 



ml OR Diclorovos 5 ml in 10 litre of water. 

 For the control of rust, spray 5 ml Tridemorph in 

10 litre of water. 

 Under high temperature and dry condition 

groundnut should be irrigated during pegging and 

pod development stages interval of 5 to 6 days 

without fail. 

Summer 

sesame 

   Thrips Growth  During hot summer, apply irrigation to the crop at 

the critical growth stage. 

 In summer seasame, for the control of thrips spray 

500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 

50 ml with Profenophos 20 ml or imidacloprid 30.5 

SC 3 ml / 10 lit of water.  

 Due to cloudy weather condition incidence of 

mite, for the control of spray dicophol 20 ml OR 

ethion 20 ml in 10 litre of water. 

Mango -      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. 

 In mango orchard, spray 20 ppm Nepthelin Acetic 

Acid and 2 % Urea solution for effective control of 

dropping of mango fruits. 

 Apply irrigation regularly and send mango fruit to 

the market often grading. 

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 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.  

 In present dry weather condition, spread plastic or 

fodder as mulch in vegetable fields for conserving 

moisture. 

 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. 

 Under present weather condition keep animals 

under shade or in sheds during noon hours, 



provide plenty of cool water mixed with minerals 

for drinking and shower the animals with cold 

water two to three times in a day. 

 To maintain optimum temperature between 18° to 

29° C in poultry shed for better egg production. 

 Apply layer of grass or gunny bags on the roof of 

poultry shed and sprinkle water on it 

 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.  

 

PORBANDAR 

Phone: 0285-2670139                                                           Date:- 28-04-2017 

(Period from 29 April to 3 May-2017) 
 
Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 03-05-2017 
 

Parameters Day-1 

29-04-17 

Day-2 

30-04-17 

Day-3 

01-05-17 

Day-4 

02-05-17 

Day-5 

03-05-17 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature 0C 33 33 34 34 34 

Minimum temperature 0C 23 24 24 24 24 

Cloud cover (Okta) 0 0 0 0 0 

RH I % (Morning) 82 83 87 87 86 

RH II % (After noon) 62 61 67 69 62 

Wind speed (Km/h) 015 019 020 018 019 

Wind direction(Deg) 292 272 275 285 302 

 
Agro meteorological Advisories 
 

General 

Advice 

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

There is no forecasting of rainfall during next five 
days. 
Maximum and minimum temperature likely to be in 
range of 33-34°C and 23-24°C, respectively. 
The Relative Humidity is likely to be in the range of 
87-61 %. 
Direction and speed of wind is likely to beWNW, NW 
and W and14-19km/h, respectively. 



Crop Variety/ 

pest/insect 

Stage Agro met Advisories 

Summer 
Green gram 

Thrips /  
Pod borer 

Growth            
/ Flowering 

 Apply irrigation at the time of pod development. 

 For the heavy incidence of thrips, spray 10 ml 

methyl O demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate 

(30 EC) in 10 liter of water. 

 For the control of pod borer, spray diaclorovos 5 

ml OR quinalphos 20 ml OR endoxacarb 5 ml OR 

prophenophos 20 ml in 10 litre of water at 

flowering stage. 

 Rouging of viralinfested crop should be done in 

green gram and destroyed the crop. 

Summer 
Black gram 

   Thrips /  
  Pod borer 

Growth            
/ Flowering 

 Apply irrigation at the time of pod development. 

 For the heavy incidence of thrips, spray 10 ml 

methyl O demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate 

(30 EC) in 10 liter of water. 

 For the control of pod borer, spray diaclorovos 5 

ml OR quinalphos 20 ml OR endoxacarb 5 ml OR 

prophenophos 20 ml in 10 litre of water at 

flowering stage. 

 Rouging of viralinfested crop should be done in 

black gram and destroyed the crop. 

Summer 
Groundnut 

Thrips / 

Prodenia 

Pod 
development /  

maturity  

 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 Lemdacyhelothrin 10 ml / 10 lit of 

water. 

 For the control of prodenia, spray quinalphos 20 

ml OR Diclorovos 5 ml in 10 litre of water. 

 For the control of rust, spray 5 ml Tridemorph in 

10 litre of water. 

 Under high temperature and dry condition 



groundnut should be irrigatedduring pegging and 

pod development stages interval of 5 to 6 days 

without fail. 

Summer 
sesame 

Thrips Growth  During hot summer, apply irrigation to the crop at 

the critical growth stage. 

 In summer seasame, for the control of thrips spray 

500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 

50 ml with Profenophos 20 ml or imidacloprid 30.5 

SC 3 ml / 10 lit of water.  

 Due to cloudy weather condition incidence of 

mite, for the control of spray dicophol 20 ml OR 

ethion 20 ml in 10 litre of water. 

Mango -      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. 

 In mango orchard, spray 20 ppm Nepthelin Acetic 

Acid and 2 % Urea solution for effective control of 

dropping of mango fruits. 

 Apply irrigation regularly and send mango fruit to 

the market often grading. 

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 ofthrips in chilli, spray 20 ml 

profenophosin10 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. 

 In present dry weather condition, spread plastic or 

fodder as mulch in vegetable fields for conserving 

moisture. 

 Rouging of viralinfested crop should be done in 

chilli. Infectedplants should be uprooted and 

buried in the soil.After rouging, spraying of 5 

miImidacloprid per 10litre of water is advisedfor 

control thevector, 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. 

 Under present weather condition keep animals 

under shade or in sheds during noon hours, 

provide plenty of cool water mixed with minerals 

for drinking and shower the animals with cold 

water two to three times in a day. 

 To maintain optimum temperature between 18° to 

29° C in poultry shed for better egg production. 



 Apply layer of grass or gunny bags on the roof of 

poultry shed and sprinkle water on it 

 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. 

 

 


