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એહી ક્લલક કરી કૃષિ હવામાન બુલ ટીન એંગ  આપના પ્રવતભાવ એવશ્ય જણાવા   

 

 

અમરેલી જીલ્લાના તાલુકાઓે મુજબની હવામાન ઓધાવરત કૃષિ સલાહ માટે ટ લીગ્રામ અથવા વા ટ્ર્સએ પ 

ગુ્રપમાં જેડાવા અંષતમ પેજની મુલાકાત લા ે  

એમર લી કૃષિ હવામાન બુલ ટીન ક્ર. ૦૬૧/૨૦૨૨ 
તા. ૦૨-૦૮-૨૦૨૨ 

 
એમર લી જીલ્લાની તા. 03/08/2022 થી 07/08/2022 ની હવામાન આગાહી: 

# હવામાન પવરબળા  03/08/2022 04/08/2022 05/08/2022 06/08/2022 07/08/2022 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 2 1 1 1 15 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°ર્સ .) 32 33 34 34 32 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 25 26 26 25 25 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 78 79 79 79 82 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 58 53 52 51 59 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 18.7 13.9 14 17.8 21.6 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
248 248 248 248 248 

પશ્ચિમ નૌરુત્ય પશ્ચિમ નૌરુત્ય પશ્ચિમ નૌરુત્ય પશ્ચિમ નૌરુત્ય પશ્ચિમ નૌરુત્ય 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 8 8 8 8 8 

નાોંધ: ઓ ઓગાહી સમગ્ર જીલ્લાની સરેરાશ હાેય છે અેટલે તેને કાેઈ પણ અેક જગ્યા માટે લાગુ કરવી નવહ. 

 
કૃષિ ર્સલાહ 

હવામાન 
ર્સારાંશ  

અમરેલી જીલ્લામાં ઓગામી ૫ વદવસ દરષમયાન હવામાન ઓંશ્ચશક ભેજવાળુ અને માેટાભાગે વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. ઓગામી ૪ 
વદવસ દરષમયાન જીલ્લા માં અમુક જગ્યાઓે પર ઓેછી શક્યતા સાથે હળવા વરસાદની શક્યતા છે, દદવસ-૫ અને ત્યાર બાદ ઘણી જગ્યા 
પર હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.   ઓગામી ૫ વદવસ દરષમયાન મહત્તમ તાપમાન  ૩૨-૩૪  °સ ેઅને લઘુત્તમ તાપમાન ૨૫-૨૬ 
°સ ેજેટલુ ંરહેવાની શક્યતા છે.  
 
પવનની ગવત ર્સામાન્ય, એંદાજીત ૧૩-૨૧ વકમી/કલાક ર્સુધી ની રહ વાની શક્યતા છ . વદશા મા ટાભાગ  પશ્ચિમ નૌરુત્ય રહ વાની શકયતા 
છ .  
 
આગા તરંુ એનુમાન: તા. ૦૮ થી ૧૨ ઓેગસ્ટ દરષમયાન સાૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છ વવસ્તારમાં હવામાન ઓંશ્ચશક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. 
ઘણી જગ્યાઓે પર હળવા થી મધ્યમ, અમુક જગ્યાઓે પર ભાર ેથી અષતભાર ે  વરસાદની શક્યતા છે, મહત્તમ તાપમાન અને લઘુતમ 
તાપમાન સામાન્દ્ય રહેવાની શક્યતા છે. 

ર્સામાન્ય કૃષિ 
ર્સલાહ 

→ જમીનજન્દ્ય રાેગ, મગફળીમા ંસફેદફૂગનાે સકુારા,ે કપાસનાે સકુારાે, મૂળખાઈ રાેગના વનયતં્રણ માટે ટર ાઈકાડેમાાં ફૂગનાે પાઉડર હેકટરે ૨.૫ 

કીલાે વાપરવાે. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7HotHo0fYCQmmftMW51bTOBdXyw_r9GGKmCiSfwYw0-CNLQ/viewform?usp=sf_link


→ રાેગના ેઉપરવ વધારે હાેય તાે  કાબેન્દ્ડાાઝીમ ૦.૦પ % ૧૦ ગ્રામ પ્રષત ૧૦ ષલટર પાણી ષમશ્રણ કરી મૂળ વવસ્તારમા ં રેડવું (ડર ને  ્ચિં ગ કરવુ)ં. 

→ અવનયષમત વરસાદનાં જખેમને ઓેછંુ કરવા કપાસના પાકમાં  તલ, મગફળી, સાેયાબીન, મગ અને અડદ જેવા પાકાેને ઓંતર પાક તરીકે 

વાવવાનું ઓયાેજન કરવું. 

→ કપાસમાં ગલુાબી ઈયળની માેજણી માટે પ્રષત અેકરે બે ફેરાેમેન ટર ેપ (લ્યુર સાથે) લગાડવા, રાેજ ફૂદાની સખં્યા તપાસવી અને સતત ૩ વદવસ 

સધુી સરેરાશ ૮ નર ફૂદા પકડાય તા ેલીબંાેળીના મીજં ૫% અથવા લીબંાેળીનું તેલ પ૦ ષમલી પ્રષત ૧૦ લીટર છંટકાવ કરવાે. 

→ પવનની ગષત વધુ હાેય ત્યારે જંતુનાશક દવા, ખાતરનાે છંટકાવ કરવાે નવહ. 

→ કાેઈપણ પાકના શ્ચબયારણને પટ ઓપવા માટે પહેલા ફૂગનાશક, કીટનાશક અને ત્યારબાદ જ જૌવવક ખાતરનાે પટ ઓપવાે. 

→ શ્ચબયારણ=>ફૂગનાશક=>કીટનાશક=>જૌવવક ખાતર 

→ ચાેમાસા પહેલાં કરમીયાની દવા પશઓેુને પીવડાવી દેવી જેઈઅે જેથી પશઓેુને રાગેાે સામે રક્ષણ મળે કારણ કે ચાેમાસામાં કરષમયાનું 

પ્રમાણ વધ ેછે. 

SMS → કપાસમાં ગલુાબી ઈયળની માેજણી માટે ફેરાેમેન ટર ેપ ૨/અેકર લગાડવા, સતત ૩ વદવસ સધુી સરરેાશ ૮ નર ફૂદા પકડાય તાે સકંષલત 

વનયતં્રણના પગલા લેવા. 

 

પાક મુજબ કૃષિ ર્સલાહ 

પાક પાક એવસ્થા 
કામગીરી / જાત / 
રા ગ/ જીવાત 

કૃષિ ર્સલાહ 

એ રંડા પૂવવ તૌયારી ત મજ 
વાવણી થી 
એંકુરણ 

વાવ તર • જુલાઈથી ઓ ગષ્ટ્ના મધ્ય ભાગ સધુીમા ં

વાવણી કરવી. ઓ ગષ્ટ્ માસમાં વાવણી 

કરવાથી પાકને ઘાેડીયા ઈયળ તથા ડાડેવા 

કાેરી ખાનાર ઈયળાેના ઉપરવથી થાેડા 

ઘણા અંશ ેબચાવી શકાય છે. 

વાવણીનું એંતર એન  
બીજ દર 

• ૯૦*૧૨૦ થી ૬૦*૭૫ 

• વાવણી બાદ ૨૦ વદવસમાં ગામા પૂરી દેવા, અેક ખામણે ૧ જ છાડે રાખવા ે

• બીજના ેદર: ૪ થી ૫ વકગ્રા/હે. 

આંતરપાક • ઉભડી મગફળી અને અેરંડા અથવા તુવેરને ૩ :પ્રમાણમાં ઓંતર પાક તરીકે લેવાથી અેકલા૧ ના   

મગફળીના પાક કરતા વધુ વળતર મળે છે. 

કપાર્સ 
 

વાનસ્પવતક વૃદ્ધિ 
થી ચાબખા 
એવસ્થા 

આંતર પાક • ઓંતર પાક તરીકે મઠ અથવા અડદ નું વાવતેર કરવાથી મુળખાઈ રાેગ નું 

પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે. 

• મુળખાઈ રાેગ: છાડે અેકાઅેક ચીમળાઈ જય છે. ખતેરમા ંગાેળાકાર સ્વરૂપે 

છાેડ સકુાય જય છે. છાેડ સહેલાઈથી ખેંચી શકાય છે. 

ખાતર • કપાસમા ંપાળા ચડાવતી વખત ે૫૫ વક.ગ્રા. DAP અન ે૧૨૫ વક.ગ્રા. મ્યુરેટ ઓેફ પાેટાસ પ્રષત 

હેક્ટર ઓપવુ ં

વૃદ્ધિ વધવક • કપાસનાે પાક ૫૦ થી ૭૦ વદવસનાે થાય ત્યાર ેનેપ્થેલીક અેસીટીક અેસીડ (૩ ગ્રામ/૧૦ ષલટર) 

છંટકાવ કરવાથી કલાેરાેફીલ, પાનની જડાઈ, ચાબખાની સખં્યા અને સીમ્પાડેીયાની લબંાઈ મા ં

વધારાે થવાને લીધે ઉત્પાદન વધારી શકાય છે. 



ગુલાબી ઈયળ  

• કપાસમાાં 

ગુલાબી ઈયળની મોજણી માટે પ્રતિ એકર ે બે 

ફેરોમેન ટર ેપ (લ્યુર સાથે) લગાડવા, રોજ ફૂદાની 

સાંખ્યા િપાસવી અને સિિ ૩ તદવસ સુધી સરરેાશ 

૮ નર ફૂદા પકડાય િો લી ાંબોળીના મી ાંજ ૫% અથવા 

લી ાંબોળીનુાં િેલ પ૦ તમલી પ્રતિ ૧૦ લીટર છાં ટકાવ 

કરવો. 

 

• ગુલાબી ઈયળના સંપૂર્ણ સંકલલત લનયંત્રર્ની માલિતી માટે અિી લલલક કરો 

મગફળી 
(ચા માર્સુ) 

ફૂલ થી ર્સુયા એન  
ડા ડવા 
બંધાવવાની   
એવસ્થા 

આંતરખ ડ એન  
વ  નિં દામણ :  

• મગફળીના પાકને પ્રથમ દાેઢ મહીના સધુી વ  નિં દામણમુકત રાખાે. અેટલા માટે  વાવણી પછી ર૦ 

વદવસ ે પ્રથમ ઓંતરખેડ અન ે હાથ વ  નિં દામણ કરવા. ત્યારબાદ ર૦ વદવસ પછી બીજી વાર 

ઓંતરખેડ અને હાથ વ  નિં દામણ કરવા.  

આંતર પાકા  • મગફળી અેકલાે પાક લેવાથી માેટુ નકુશાન થવા સભંવ રહે છે. અેટલે મગફળી સાથે કપાસ, 

અેરંડા, તુવેર, તલ, સયૂામખુી જેવા પાકાે ઓંતરપાક તરીકે લેવાથી ઉત્પાદન જખેમ ઘટાડી શકાય, 

સરવાળે બે પાકમાથંી ખેડૂતને વધુ ઓવક મળી શકે છે. અેટલે ઓંતર કે રીલ ે પાક પધ્ધષત 

અપનાવવી. 

પાનના ટપકાના  
રા ગ 

• પાનના ટપકાના રાેગના ઓગાેતરા વનયતં્રણ માટે 

હેક્ઝાકાેનાઝાેલ અથવા ટેબુકાેનાઝાલે દવા ૧૬ 

મીલી પ્રષત પંપમાં નાખી વરાપે છંટકાવ કરવાે 

પાન પીળા પડી 
જવા 
 

• મગફળીના પાકમાં, ખેતરમાં પાણી ભરાવાને લીધે 

લાેહ તત્વની ઉણપ સજાય છે, જેન ેકારણે પાન પીળા 

દેખાય તાે ૧૦૦ ગ્રામ હીરાકશી તથા ૧૦ ગ્રામ લીબુંના 

ફૂલને ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓેગાળીને છાંટકાવ કરવાે. 

• હીરાકશી= ફેરસ સલ્ફેટ 

• જરૂર જણાય તા ેબીજે છંટકાવ ૮ થી ૧૦ વદવસના અંતર ેકરવા.ે 

• જે રચેક પ્રકાર ની જમીન હાેય તા ેપાણીના વનકાલ ની વ્યવિા કરી. વરાપ થય ેઓંતરખેડ કરવી 

તેમજ જમીનમાં  અેમાેવનયમ સલ્ફેટ ખાતર ઓપાે. 

ઉગર્સુક/ કા લાર રા ટ • છાેડનું જમીનમાંથી 

સૂ્ફરણ થઈ ગયા બાદ 

લગભગ દાેઢ માસ 

સધુી ઓ ફૂગના કારણે 

જમીનની સપાટીઅેથી 

છાેડ તૂટી જય છે. 

•  ટરાયકાેડરમા ં પાવડર 

૨.૫ કી.ગ્રા પ્રષત હેકટર ે

૫૦૦ વકલાેગ્રામ દીવેલીને ખાેળ સાથે ઓપવું. 

• ઉપરવ વધારે જણાય તાે, કાબેન્દ્ડાાઝીમ ૦.૦પ % ૧૦ ગ્રામ પ્રષત ૧૦ ષલટર પાણી ષમશ્રણ કરી મૂળ 

વવસ્તારમાં  રેડવું (ડર ને  ્ચિં ગ કરવું). 

બાજરા  
(ચા માર્સુ) 

 વ  નિં દામણ • બાજરીના પાકને ૪પ વદવસ સધુી નીદંણમુક્ત રાખવાે. બાજરીના પાકને નીદંણમુક્ત રાખવા તથા 

જમીનમાં ભેજ જળવી રાખવા માટે બે થી ત્રણ વખત ઓંતરખેડ કરવી જઈઅે. 

http://www.jau.in/attachments/downloads/BiocontrolLab/PinkBollworm.pdf


તલ (ચા માર્સુ) 
 
 
 
 
 

 પાન પીળા પડી 
જવા 

• તલના પાકમા ં પાન પીળા દેખાય તાે ૧૯-૧૯-૧૯ 

ના.ફાે.પાે. ખાતર અેક પંપમાં ૫૦ ગ્રામ ઓેગાળી સાથ ે

૩૦ ગ્રામ કાપેર ઓેક્ઝીકલાેરાઈડ ષમક્ષ કરી છંટકાવ 

કરવાે. 

થડ એન  મૂળના  
ર્સુકારા  

• કાબેન્દ્ડાાઝીમ ૦.૦પ % ૧૦ 

ગ્રામ પ્રષત ૧૦ ષલટર પાણી 

ષમશ્રણ કરી મૂળ વવસ્તારમા ં 

રેડવું (ડર ને  ્ચિં ગ કરવુ)ં. 

તુવ ર  વ  નિં દામણ • જરૂર મુજબ ઓંતરખેડ અન ેવ  નિં દામણથી ખેતર ચાખે્ખુ રાખવું. જે ખેતમજુરાેની અછત હાેય તા ે

રાસાયણણક વનયતં્રણ માટે પેન્દ્ડીમીથીલીન (સ્ટાેમ્પ) હેકટરે ૧ વક.ગ્રા. સવિય તત્વ ૬૦૦ લીટર 

પાણીમાં ઓેગાળીને છાટવાથી વ  નિં દામણ વનયતં્રણ થાય છે. ઓ દવા વાવેતર બાદ તરુતજ ઉગાવા ે

થાય તે પહેલા છાંટવી. 

મગ/એડદ  નીદંણ વનયંત્રણ • અેક માસ સધુી વ  નિં દામણ મુકત રાખવા.ે 

• ખેતમજુરાેની અછત હાેય તા ેપેન્દ્ડીમીથીલીન વ  નિં દામણ નાશક દવા ૧.૦ વક.ગ્રા. સિીય તત્વ (૩.૩ 

લીટર / પ૦૦ થી ૬૦૦ લીટર પાણીમાં ભેળવીન)ે પ્રષત હેકટરે છાંટવી. 

•  ઓ દવા વાવતેર બાદ તરુતજ પરતું બીજ ઉગાવા પહેલાં જમીનમાં ભેજ હાેય ત્યારે અસરકારક 

થાય છે. 

મકાઇ  ખાતર • જમીન તૌયાર કરતી વખતે હેકટર દીઠ ૮-૧૦ ટન છાણીયુ ંખાતર ઓપવું. મકાઈ ન ેહેકટરે ૪૦ 

વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન અને ૪૦ વક.ગ્રા. ફાેસ્ફરસ વાવણી વખતે તેમજ વાવણી બાદ ૪૦ વક.ગ્રા. 

નાઈટર ાેજનની જરૂવરયાત રહે છે. જેના માટે વાવણી સમયે ૮૭ વક.ગ્રા. DAP, ૫૩ વક.ગ્રા. યુવરયા 

અને વાવણી બાદ ૩૦ વદવસ ે૮૭ વક.ગ્રા. યુવરયા પૂષત્િ  ખાતર તરીકે ઓપવું. 

પારવાણી • પાક ૧પ થી ર૦ વદવસના ેથાય ત્યાર ેરાગે જીવાત મકુ્ત તંદુરસ્ત છાડે ર૦ સ.ેમી.ના અંતર ેરહ ેતેમ 

પારવણી કરવી જઈઅે. 

વનદામણ • બીજને વાવતાં પહેલા અેક વકલાે બીજ દીઠ ર થી ૩ ગ્રામ કેપ્ટાન અથવા થાયરમનાે પટ ઓપવાે. 

• અેટરાઝઝન ર વકલાે/ હે. પ૦૦ ષલટર પાણીમાં ઓેગાળી વાવણી પછી તરત જ પરંતુ મકાઈના બીજ 

ઉગતા પહેલાં છંટકાવ કરવાે જઈઅે. 

• કઠાેળપાકનાે ઓંતરપાક લીધા ેહાેય તા ેપેન્દ્ડીમીથીલીન નીદંામણનાશક દવાના ેઉપયાેગ કરવાે.  

પૂછડ  ચાર ટપકા 
વાળી ઈયળ 

 
 
 
 
 
 
 
 

નુકશાનના  પ્રકારઃ 
• ઈંડાના સમુહમાંથી નીકળેલી નાની ઇયળાે કુમળા પાન પર રહી હવરત રવ્યાેનાે ભાગ ખાતી હાેવાથી 

ઉપરવીત પાન પર સફેદ રંગના ધાબાં જેવા મળે છે. ઈયળની હગાર નાના નાના જથ્થામા ં

લાકડાના વહેર જેવી જેવા મળે છે. છાડેની ભુગંળીમાં સામાન્દ્ય રીતે અેકથી બ ેઇયળાે જેવા મળે 

છે.  

વનયંત્રણ: 
• પ્રષત હેકટરે અેક પ્રમાણે પ્રકાશ વ  પિંજર ગાેઠવવા. 

• જૌવવક વનયતં્રણ માટે બુ્યવેરીયા બાસીયાના અથવા મેટારાઈઝીયમ અેનીસાપે્લી નામની ફુગના ે

૪૦ ગ્રામ પાવડર ૧૦ લીટર પાણીમાં ભળેવીને છંટકાવ કરવાે. 



• લીમડા ઓધાવરત જંતુનાશક દવાઓનેાે છંટકાવ કરવાથી ઇયળાે ખાવાનું બંધ કરી દેતી હાેવાથી 

લીબંાેળીના મીજંના ેભૂકાે ૫૦૦ ગ્રામ (પ ટકા અકા) અથવા લીબંડાનું તેલ ૩૦ થી ૪૦ મીલી કપડા 

ધાેવાના સાબુના ેપાવડર ૧૦ ગ્રામ અથવા લીમડા ઓધાવરત બજરમાં મળતી દવા ૪૦ મીલી 

(૧૫૦૦ પીપીઅેમ) પૌકી કાેઈપણ અેક દવા ૧૦ લીટર પાણીમા ંભળેવી છંટકાવ કરવાે. 

• ઉપરાેક્ત ઉપાયાે હાથ ધરવા છતાં પણ વનયતં્રણના પવરણામાે સતંાિેકારક ન મળે તાે છેલ્લા 

ઉપાય તરીકે કલાેરપાયરીફાસે ૨૦ ઇસી રપ મીલી અથવા સ્પીનાસેાડ ૪૫ અેસસી ૩ મીલી 

અથવા અેમામેકટીન બેન્દ્ઝાેઅેટ પ અેસજી ૩ ગ્રામ અથવા કલાેરા્ટર ાવનલીપ્રાલે ૧૮.૫ અેસસી ૩ 

મીલી દવા પૌકી કાેઈપણ અેક દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભળેવીને સાંજના સમય ેછંટકાવ કરવાે. 

• આ જીવાતની  સંપૂર્ણ માલિતી અને સંકલલત વ્યવસ્થાપન માટે અિી લલલક કરવું 

ર્સુયવમુખી  પારવણી • ઉગ્યા બાદ ૧૨થી ૧૫ વદવસ ેકરવી. 

ખાતર • વાવણી પહેલા ૧૩૦ વક.ગ્રા. ડી.અે.પી., ૧૦૮ વક.ગ્રા. અેમાેવનયમ સલ્ફેટ પાયા ના ખાતર તરીકે 

અને યુવરયા ૯૮ વક.ગ્રા. વાવણી પછી ૩૦ વદવસ ેપૂષત્િ  ખાતર તરીકે ઓપવું. 

જુવાર  ખાતર • હેકટર દીઠ ર૦ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન વાવણી વખત ેતેમજ ર૦ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન વાવણી બાદ ૩૦-

૪૦ વદવસ ેઓપવું.  

• સકંર જતાે માટે હેકટર દીઠ ૪૦ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન અને ૪૦ વક.ગ્રા. ફાસે્ફરસ વાવણી વખત ે

તેમજ ૪૦ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન વાવણી બાદ ૩૦-૪૦ વદવસ ેઓપવા.ે  

• બહુ કાપણી માટે રપ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન અન ે૪૦ વક.ગ્રા. ફાસે્ફરસ વાવણી વખત ેતેમજ રપ 

વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન વાવણી બાદ ૩૦ વદવસ ેઅને રપ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન પ્રથમ કાપણી બાદ 

ઓપવાે.  

• જે જમીનમા ંજસતનું પ્રમાણ ઓેછંુ (૦.પ પીપીઅેમ કરતાં ઓેછંુ) હાેય ત્યા ંદર ત્રણ વિે હેકટર ે

રપ વક.ગ્રા. ઝીકં સલ્ફેટ ઓપવાે. 

નીદંણ વનયંત્રણ: • અેક ઓંતરખડે અને વાવણી બાદ ૩૦-૩પ વદવસ ેહાથ વ  નિં દામણ કરવા.  

• રાસાયણીક નીદંણ વનયતં્રણ માટે વાવણી બાદ બીજ વદવસ ે ભેજવાળી જમીનમાં અેટર ાઝીન 

અથવા પ્રાપેેઝીન ૦.રપ-૦.પ૦ વક.ગ્રા. સવિય તત્વ પ્રષત હેકટર પ્રમાણે પ૦૦ લીટર પાણીમા ં

ઓેગાળી છંટકાવ કરવાે.  

શ રડી  પાક ર્સંરક્ષણ • શરેડી નાે વધુ ઉતારાે લેવા તેમજ ખાંડ ની ટકાવારી લેવા રાપેણી બાદ ૬, ૭ અને ૮ મવહને અેમ 

ત્રણ વખત ૨૫% પણાે (શરેડીના સાઠંા ઉપરના કુલ પણાે ના નાેચે થી ચાેથા ભાગના સકુાયલેા 

પણાે ) કાઢી ખતેરમાં જ ઓવરણ તરીકે ઉપયાેગ કરવાે. 

• શરેડીના પાન કાઢી નાખવાથી ભીગંડાવાળી જીવાત, ચીકટા ેવગેરે જીવાતાેન ુતેના કુદરતી દુશ્મના ે

દ્વારા અસરકારક વનયતં્રણ થઈ શકે છે. 

ટમ ટા   • પાનકાેરીયાના વનયતં્રણ માટે ડીડીવીપી ૧૦ મી.લી. ૧૦ 

ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છાંટવી. 

રીગંણ   • પાનકાેરીયાના વનયતં્રણ માટે ડીડીવીપી ૧૦ મી.લી. ૧૦ 

ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છાંટવી. 

દુધી   • પાનકાેરીયાના વનયતં્રણ માટે ડીડીવીપી ૧૦ મી.લી. ૧૦ 

ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છાંટવી. 

લીબંુ  

 

ફળ એવસ્થા/ 
ફૂલ એવસ્થા 

બદ્ધળયા ટપકા

 

• બઝળયા ટપકા ના વનયતં્રણ માટે નવેમ્બર-વડસમે્બર, ફેબ્રુઓરી-માચા, જુન અને જુલાઈ-ઓેગસ્ટ 

માં અેમ કુલ ચાર વખત ૧૦:૦૫:૧૦૦ ના પ્રમાણ વાળું  બાેડાે ષમશ્રણ અથવા તાંબા યુક્ત દવાના ે

છંટકાવ કરવાે. 

ફળ ખરી જવા • લીબં ુના ફળા ેબેસી ગયા બાદ ૨% યુવરયા સાથે ૨૦ ppm NAA ના ૧-૨ છંટકાવ કરવાથી ફળ 

નું ખરણ ઘટે છે અને ફળ ના કાળ અન ેવજન માં વધારાે થાય છે. 

http://111.125.250.124/assets/uploads/5c7cd-fall_army_worm_awareness.pdf


ગુંદવરયા  • જમીનને અડકતી ડાળીઓેની છટણી કરી બાળી નાખવી. 

• થડને પાણીનાે સીધાે સપંકા ન થાય તે માટે થડ પર બાેડાે પેસ્ટ (માેરથુથુ ૧ વક.ગ્રા., કળીચૂનાે ૧ 

વક.ગ્રા. ૧૦ ષલટર પાણીમાં ) લગાવી થડની ફરતે માટી ચડાવવી. 

• અસરગ્રસ્ત ઝાડના થડ ફરતે મેટાલેઝક્ષલ અેમઝેડ ૭૨ વપેા (૨૫ ગ્રામ/૧૦ ષલટર) નુ ડરચેીગં કરવુ.ં 

ર્સાયલા 

 
એન  થ્રીપ્ર્સ 

• ઉપરવવત અને સકુી ડાળીઓે કાપતા રહેવું. 

• ઉપરવની શરૂઓતમાં લીબંાેળીના મીજંનાે ભૂકાે ૫૦૦ ગ્રામ અથવા લીમડા / નફટટીયાના પાન ૧ 

વકલાેગ્રામ અથવા લીમડા ઓધાવરત તૌયાર કરેલ કીટનાશક ૫ ઈસી – ૧૦ મી.લી. પ્રષત ૧૦ ષલટર 

પાણીમાં ભળેવી છંટકાવ કરવાે. 

પશપુાલન 

 

  • ચાેમાસા પહેલા ંકરમીયાની દવા પશઓેુને પીવડાવી દેવી જેઈઅે જેથી પશઓેુન ેરાેગા ેસામ ેરક્ષણ 

મળે કારણ કે ચાેમાસામા ંકરષમયાનું પ્રમાણ વધે છે. 

•  દૂધાળ ગાયાેમાં શક્ય હાેય ત્યાં સધુી દૂધ દાેહન બાદ ઓંચળને અેન્્ટસને્પ્ટક રાવણમાં ડૂબાડવા 

જેઈઅે જેથી અેને પૂરેપૂરૂ રક્ષણ મળે. 

•  ચપેનાશક દવાઓેના ેઉપયાેગ કરી ફામાની ચાખે્ખાઈ જળવી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. 

 
 

 

 

 

તવષય તનષણાાંિ 

કૃતષ હવામાનશાસ્ત્ર 

  



 

કૃષિ વવજ્ઞાન કેન્દ્ર અમરેલી દ્વારા બનાવવામાં ઓવેલા અમરેલી જીલ્લાના 
હવામાન આધાવરત કૃષિ ર્સલાહ અંગેના તાલુકા મજુબના વા ટ્ર્સએ પ 

ગ્રુપમાં જા ડાવા માટ  તમારા તાલુકા પર ક્કલક કરાે. 

 
જીલ્લા કૃષિ હવામાન એ કમ (DAMU), ગ્રામીણ કૃષિ માૌસમ સવેા (GKMS), કૃષિ વવજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવસીટી,  

અમરેલી -૩૬૫૬૦૧ , ફાેન નં  .૦૨૭૯૨ ૨૨૭૧૨૨  

એમર લી જીલ્લા  
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Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 061 (2022) 

Date:02-08-2022 

 
Weather Forecast from 03/08/2022 to 07/08/2022 

# Parameter 03/08/2022 04/08/2022 05/08/2022 06/08/2022 07/08/2022 
1 Rainfall (mm) 2 1 1 1 15 

2 Max.Temp.(°C) 32 33 34 34 32 

3 Min.Temp.(°C) 25 26 26 25 25 

4 RH-I (%) 78 79 79 79 82 

5 RH-II (%) 58 53 52 51 59 

6 Wind Speed (kmph) 18.7 13.9 14 17.8 21.6 

7 Wind Direction(deg.) 
248 248 248 248 248 

WSW WSW WSW WSW WSW 

8 Total CC (octa) out of 8 8 8 8 8 8 

Note: Above forecast is the average situation of whole district 
 

Agro-Advisory 

Weather 

Summery 

 

 

 

▪ The weather in Amreli District is likely to be cool, moderately humid and mostly cloudy 

in next 5 days. The isolated light to moderate rainfall likely in next 4 days, scattered light 

to moderate rainfall likely on Day-5 over the district. The minimum temperature is likely 

to be 25-26 °C. The maximum temperature is likely to be 32-34° C in next five days. 

 

▪ Wind direction likely from WSW in next 5 days with gusts of 13 to 21 km/h. 

 

▪ Extended Range Forecast: Scattered light to moderate, and isolated moderate to heavy 

rainfall likely over the Saurashtra and Kutch region from 08 to 12 August. Maximum 

temperature and minimum temperature likely normal on period of extended range 

forecast.  

https://t.me/amrelidamu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6BXcIstMy4OOj72fWMihunb8YG0Ag5X5Sv-1PKaepH_AI1g/viewform?usp=sf_link


 

Crops Crop Stage Practices 
Advisory 

Castor  Sowing • Sowing from July to August, To prevent semilooper by 

sowing in August month. 

•  
• Castor Semi looper 

Seed rate and 

spacing 
• 90 X 120 to 60 X 75 

• Fill the gaps at 20 day after sowing 

• Seed rate: 4 to 5 kg/ha 

Intercrop • Sowing castor as a intercrop with bunchy variety of 

groundnut is more benefit than monocropping 

Cotton Vegetative to 

first square 

Intercrop • Sowing of Mothbean or Blackgram as a intercrop to 

prevent Rhizoctonia disease. 

Fertilizer • Apply DAP @ 55 kg and MOP @ 125 kg / ha during 

ridge making. 

• Apply Ammonium sulphate 344 kg/ha in the third week 

after sowing. 

Growth 

enhancer 
• Apply naphthalene acetic acid 30 ppm (0.3 g/10 lit water) 

at 50 and 70 days after sowing to increase the yield by an 

increase in a number of chlorophylls, the thickness of 

leaves, squares, length of sympodia, and a number of 

bolls. 

General 

Advisory 
→ Use trichoderma spp. @ 2.5 kg/ha for control of soil bourne diseases, Cotton wilt, and 

stem rot and collar rot in groundnut. 

→ To reduce the risk of erratic rainfall, Sesame, Soybean, Green gram and Black gram 

can be sown. 

→ Do not spray insecticide due to forecasted windy weather. 

→ Plantation and grow windbreaks trees on border to prevent loss by the high winds. 

→ Keep maintain the sequence in seed treatment like first treat the seed with Fungicide, 

Insecticide and then after seed treatment with biofertilizer 

→ Seed Treatment: Seed Material => Fungicide => Insecticide => Biofertilizer. 

→ Deworming tablet should be given to the animals before monsoon to protect the animals 

against worms which are increases in monsoon. 

SMS 

Advisory:  
→ Survey pink bollworm in cotton, install pheromone traps @2/acre, if the 8 male adults 

per days trapped for 3 consecutive days, then follow IPM strategy. 



Pink 

Bollworm 

•  

• To survey pink bollworm in cotton, install two 

pheromone traps (with lure) per acre, check the average 

8 male adults per days trapped for 3 consecutive days, 

then spray neem seed kernel extract 5% or neem oil @ 50 

ml per 10 litres of water. 

Groundnut Sowing Interculturing 

and weed 

management 

• Keep crop weed free for 45 days of sowing. One inter-

culturing and hand weeding at 20 days after sowing, and 

repeat this practice after 20 days (i.e. 40 days after 

sowing).  

Inter 

cropping 
• Sowing of cotton, pigeon pea, castor, sesame, and 

sunflower as an intercrop with groundnut to reduce crop 

loss due to uneven weather and erratic rainfall. 

Tikka 

Disease/ 

Early leaf 

spot 
•  
• Spray Tebuconazole 10 ml/10 lit of to prevent leaf spot 

infestation. 

Yellowing of 

leaves 

•  
• Water logging condition causes iron deficiency in 

groundnut, and leaves turns into pale yellow, for this 

deficiency, spray ferrous sulphate @ 100 g and citric acid 

@ 10 g per 10 litre of water 

• If necessary, can 2nd spray @ intervals of 08 to 10 days. 

• Drainage, if there is a reach type soil. Interculturing 

practices can be made after rainfall break of 5 to 10 days 

and apply ammonium sulphate fertilizer. 



Collar rot 

 

• Apply trichoderma spp. @ 2.5 kg with Castor cake @ 500 

kg/ha 

• If there is more infestation apply apply carbandazim 

0.05% @ 15 g/pump as a drenching. 

Pearl Millet 

 

 weed 

management 
• Keep crop weed free for 45 days after sowing. 

Interculturing should be done two to three times to keep 

the crop weed free and maintain soil moisture. 

Sesame   Sowing • Sowing of crop from third week of June to first week of 

July. 

Varieties • GT-2, 3 and 5  

Yellowing of 

Leaves 

•  
 

• If the leaves observed yellow in the sesame crop, apply 

19-19-19 NPK water soluble fertilizer @ 50 g. and 

copper oxychloride @ 30 g. in 15 liters of water as a 

spray. 



Root and 

Stem rot 
• drenching of Carbendazim 0.05% @ 

10 g/10 lit. water. 

Pigeon Pea  weed 

management 
• Keep the field clean with Interculturing and weeding as 

required. If there is a shortage of farm labor, for chemical 

control, spray, pendimethylene (stomp) 1 kg / ha by 

dissolving the active ingredient in 600 liters of water. 

Spray immediately after sowing before germination. 

Green Gram / 

Black Gram 

 Weed 

management 
• Keep weeds free for one month. 

• In case of shortage of farm lab spray  pendimethylene 

herbicide @ 10 kg.  active ingredient (3.3 liters / 500 to 

600 liters of water) per hectare. 

• This herbicide is effective immediately after sowing but 

before the seed germination when there is moisture in the 

soil. 

Maize  Fertilizer • Required Nutrients: 80-40-0 in NPK kg/ha, for this can 

be apply 87 kg DAP and 53 kg urea at the time of sowing, 

and 87 kg nitrogen 30 day after sowing as a split. 

Weed control • Spray, Atrazine @ 2 kg/ha in 500 lit. of water before 

germination and after sowing. 

• Use pendimethalin herbicide if there is sown pulses crops 

as a intercrops 

Fall army 

Worm 

 

• Newly emerged larvae feeding chlorophyll from levaes 

causes white patches on leaves. The excreta of larvae is 

looks alike wooden powder.  



• Install light trap 1/ha 

• For biological control apply spray of beauveria bassiana 

or metarhzium anisoplae @ 40 g/ 10 liter of water. 

• Larvae not feeding those leaves where sprayed neem 

based insecticide. Spray neem seed kernel powder @ 

500g (5% extract) or neem oil @ 30 to 40 ml with 

washing powder @ 10 g in 10 liter of water. 

• If there is more infestation, then spray, chloropyriphos 20 

EC @ 25 mlor Spinosad 45 SC @ 3 ml or emamectin 

benzoate 5 SG @ 3g or chlorantraniliprole 18.5 SC @ 3 

ml in 10 liter of water. 

Sunflower  Thinning • Thinning should be done in 15 to 18 days after sowing 

crop 
Sorghum Sowing to 

germination 

Fertilizer • If sowing is not possible with the onset of rains, seed 

treatment with carbosulfan 28 EC @ 100 g per kilogram 

seed for control of shoot fly 

Weed 

management 
• In addition Seed treatment Thiram / Captan @ 3 g/kg, and 

Azotobacter or Azospirillum culture can also be given. 

Sugarcane 

 

 Crop 

Protection 
• To control aphids and whiteflies in sugarcane, spray 5% 

solution made from Neem seed @ 500 g of 10 liters of 

water. 

Tomato Bad 

preparation 

 

Leaf miner 

•  

• Spray DDVP 76 EC 10 ml or Quinalphos 20 ml in 10 

litres of water for control of leaf miner. 

Brinjal Bad 

preparation 

 

Leaf miner 

•  

• Spray DDVP 76 EC 10 ml or Quinalphos 20 ml in 10 

litres of water for control of leaf miner. 



Bottle guard  Leaf miner 

•  

• Spray DDVP 76 EC 10 ml or Quinalphos 20 ml in 10 

litres of water for control of leaf miner. 

Lime

 

Fruiting / 

flowering 

Citrus Canker

 

• Apply four spray of Bordeaux mixture or copper-based 

fungicide in November, February, June and July for the 

control of the citrus canker. 

Fruit dropping • Apply urea 2% with NAA 2 ppm during fruiting to 

decrease the quantity of fruit dropping. 

Gummosis • Pruning of branches attached to soil. 

• Paste Bordeaux mixture on bark of the tree. 

•  Drenching of metalaxyl MZ 72 WP @ 25 g/ 10 l water 

around bark of the tree 

Psylla

 
& thrips 

• Remove and destroy infected trunks. 

• Apply to Spray neem seed kernel powder @ 500 g OR 

leaves of Neem OR Beauveria @ 1 kg OR Neem based 

insecticide 5 EC @ 10 ml in 10 litres of water at the initial 

stage of infection. 

Livestock

 

  • Deworming tablet should be given to the animals before 

monsoon to protect the animals against worms which are 

increases in monsoon. 

• In milking cows, the udder should be dipped in antiseptic 

solution after milking as far as possible to give it 

complete protection. 

• It is very important to maintain the cleanliness of the farm 

using pesticides. 

• The gonorrhea vaccine must be given in May-June to 

protect the animals against HS (Hemorrhagic septicemia) 

during the monsoon. 
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