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તા. ૧૫-૦૩-૨૦૨૩ સમય: ૧૭:૦૦  

આગામી ૨૪ કલાકમાં એમર લી જીલ્લામાં કરાવૃષિ થવાની ની શક્યતા 
કૃષિ ર્સલાહ 

હવામાન 
ર્સારાંશ  

ભારત માૌસમ વવભાગ, અમદાવાદ પાસથેી મળેલ માહીતી અનુસાર આગામી ૨૪ કલાકમા ંઅમરેલી જીલ્લામાં છુટા છવાયા વવસ્તારાેમા ં
વરસાદ અને ગાજવીજ સાથ ેકરા પડવાની શક્યતા છે  

ર્સામાન્ય કૃષિ 
ર્સલાહ 

કરા વૃષિ થયા  પહ લા શુ ંકરવું? 
→ પશઆુેને પાકા શડેમાં બાંધવા અને ખુલ્લામાં રહેવાનંુ ટાળવું, પાકા મકાનનાે આશરાે લવેાે. 

→ શાકભાજી અને ફળપાકાેના રક્ષણ માટે નાયલાેન ઝાળીથી પાકને ઢાંકી દેવા. 

→ નાના ફળપાકાે અને શાકભાજી પાકાેને યાંવિક ટેકા બાંધવા. 

→ કાપણી થઇ ગયેલા પાકાેને સલામત સ્થળે પહાેચાડવા. 

→ ખેતરમાંથી વધારાના પાણીના વનકાલની વ્યવસ્થા કરવી. 

 કરા વૃષિ થયા બાદ શુ ંકરવું? 
→ બગીચામાંથી કચરાે અને પડી ગયેલા ફળાેને સાફ કરવા અને રાેગજીવાત ના વધુ ફેલાવાને ટાળવા માટે છાડેની તૂટેલા ડાળીઆ ેઅને 

પાનને દુર કરાે. 

→  જે પાકને ખાતર આપવામા ંઆવ્યુ ંન હાેય, તા ેઅસરગ્રસ્ત પાકને ભલામણ મુજબ ખાતર આપવું. 

→ ઝાડને થયેલ ઈજઆે પર યાેગ્ય ભલામણ કરેલ ફૂગનાશકનાે છંટકાવ કરવા ે

→ વસતંઋતુમા ંનુકસાન પામેલા ઝાડને ઉનાળામાં ટકી રહેવા માટે તેની આસપાસ આચ્છાવદત (મલ્ચીગં) પાક જેવા કે શણ, ઇકડ, 

ગુવાર કે મગનંુ વાવેતર કરવું. 
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Date: 15-03-2023 Time: 17:00 

Hail Storm Warning for next 24 hours over the Amreli District 
 

 

 

 

 

Weather 

Summery 

▪ According to Met centre, Ahmedabad there is Probability of thunderstorm, lightning and 

hailstorm over the district. 

 Management Strategies may adopt before hail storm occurrence  

→ Animal should be kept under pukka sheds, also avoid going to open places, seek the 

shelters. 

→ Cover the vegetable and fruit crops by preventive net 

→ Also undertake propping in sugarcane, provide mechanical support to banana, young fruit 

plants and vegetables to prevent the crops from lodging due to strong winds.  

→ Keep already harvested crops at safer places. 

→ Arrange for adequate drainage to avoid water stagnation in standing crop fields. 

 Management Strategies may adopt after hail storm occurrence  

→ To clean up the debris and fallen fruits from orchards and trim off broken stems and 

leaves of plants to avoid further spread of pest and diseases.  

→ If crop has not been fertilized, application of fertilizer to the impacted plants can help 

them to regrow and develop new foliage.  

→ Injuries to trees that are minor will heal but benefit from an application of fungicide to 

prevent rot from entering before the wounds are able to seal.  

→ Open wounds on the growing shoots, branches and scaffolds present entry points for 

bacterial and fungal pathogens and also insects.  

→ Plants damaged in the spring season benefit from a layer of mulch around the base of the 

plant to help it survive in summer.  
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