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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. ૦૯૫/૨૦૨૨ 
તા. ૦૬-૧૨-૨૦૨૨ 

 
એમર લી જીલ્લાની તા. 07/12/2022 થી 11/12/2022 ની હવામાન આગાહી: 

# હવામાન પવરબળા  07/12/2022 08/12/2022 09/12/2022 10/12/2022 11/12/2022 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°ર્સ .) 31 31 30 31 31 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 16 15 15 15 16 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 32 31 31 29 58 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 22 23 18 14 33 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 15.8 16.3 14.9 14.5 13.8 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
22 45 63 58 77 

ઉત્તર ઇશાન ઇશાન પૂર્વ ઇશાન પૂર્વ ઇશાન પૂર્વ ઇશાન 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 0 1 8 5 2 

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 સકુુ અને ઓંશશક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. ઓગામી ૫ વદવસ દરષમયાન 
મહત્તમ તાપમાન  ૩૦-૩૧ °સ ેઅને લઘુત્તમ તાપમાન ૧૫-૧૬ °સ ેજેટલુ ંરહેવાની શક્યતા છે.  
 
પવનની ગવત ર્સામાન્ય, એંદાજીત ૧૪-૧૬ વકમી/કલાક ર્સુધી ની રહ વાની શક્યતા છ . વદશા મા ટાભાગ  ઇશાન રહ વાની શકયતા છ .  
 
આગા તરં એનુમાન: તા. ૧૨ થી ૧૬ ડીર્સ મ્બર દરષમયાન સાૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છ વવસ્તારમાં હવામાન ચાખે્ુ ંરહેવાની શક્યતા છે. વરર્સાદની 
કા ઈ શક્યતા નથી. મહત્તમ તાપમાન અને લઘુતમ તાપમાન સામાન્દ્ય રહેવાની શક્યતા છે. 

ર્સામાન્ય કૃષિ 
ર્સલાહ 

→ કપાસ બાદ ઘઉંના ેપાક લેવા માગંતા ્ેડૂતાે ઘઉંની માડેી વાવણી ની જતાે  જી.ડબલ્ય-ુ૧૭૩, ૧૧, લાેક-૧૧ વગેરે પસદં કરી શકે છે. 

→ કપાસની સાંઠીમાં જમીન માટે જરૂરી ઘણા પાિેક તતવાે  હાયે છે જે કારણસર તેન ેબાળવાને બદલ ેતેના શે્રડર વડ ેનાના  ટુકડા કરી 

જમીનમાં ભળેવી સને્દ્રીય ્ાતર તરીકે ઉપયાેગ કરવાે. 

→ મરઘા ફામમમાં મરઘાઓેના રક્ષણ માટે રાત્રીના સમયે તાપમાન જળવવા માટે બલ્બનાે ઉપયાેગ કરવાે 

→ રાત્રીના સમયે ઠંડા પવનથી રક્ષણ ઓપવા માટે પશઓેુને ્ુલ્લી જગ્યાઅે બાધંવા નહી. 

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


SMS → ઓંબામાં  શક્ય બને તાે ફૂલાે ઓવતા હાેય ત્યારે કાેઈ જંતુનાશક દવા છાંટવી નહી ંજેથી પરાગનયન બરાબર થઈ શકે. 

 
 

પાક મુજબ કૃષિ ર્સલાહ 
 
પાક 

પાક એવસ્થા 
કામગીરી / જાત / 
રા ગ/ જીવાત 

કૃષિ ર્સલાહ 

આંબા  

 

મધીયો 

 

 

• ઓંબાના મવધયાના વનયતં્રણ માટે ઈષમડાકલાેષિડ ૧૦૦ ષલટર પાણીમાં પ૦ ષમ.ષલ. ષમક્ષ કરી 

થડ, ડાળીઓે ઉપર છંટકાવ કરવા.ે શક્ય બને તાે ફૂલાે ઓવતા હાેય ત્યારે કાઈે જંતુનાશક દવા 

છાંટવી નહી ંજેથી પરાગનયન બરાબર થઈ શકે અથવા લીમડા તેલ ઓધાવરત દવા ૧૦૦ ષલટર 

પાણીમાં પ૦૦ ષમ.ષલ. નાં્ ી છંટકાવ કરવાે અથવા ગાૌમતૂ્ર ૧૦ ષલટર, ગાયનું છાણ ર વકલા ે

તેમજ જેટરાેફા (રતનજ્ાતે) ના પાન, ઓકડાના પાન, સીતાફળના પાન ર,ર વકલાે લઈ કચરી 

તેનાે રસ કાઢી, ઉકાળી ગાળી ૩-૪ વદવસ ઠરવા દઈ ૧૦ ષલટર પાણીમા ંપ૦૦ ષમ.ષલ. ઉમેરી 

છંટકાવ કરવાે. 

મમમિબગ 

• ષમષલબગ (ચીકટાે) ના વનયતં્રણ માટે વાડીના શઢેા/ પાળા સાફ રા્વા. નવેમ્બર-વડસમે્બરમા ં

્ામણાં સાફ કરી ષમથાઈલ પેરાષથયાન ડસ્ટ ર ટકા ભૂકી ્ામણામાં ગાેડ કરી ઓપવી. ઓ 

શસવાય ઓંબાના થડ ફરતે ગ્રીસ લગાડલે ર૦-રપ સ.ેમી. પહાેળા ્ ામણામાં ગાેડ કરી ઓપવી. 

ઓ શસવાય ઓંબાના થડ ફરતે ગ્રીસ લગાડલે ર૦-રપ સ.ેમી. પહાેળા પ્લાસ્ટસ્ટકનાે પટ્ાે બાંધવાે. 

એજમા   વાવતેર • અજમાના વાવેતર માટે સધુારેલી જત ગુ.અજમાે-રનું વાવતેર કરવુ ં

• હેકટર દીઠ બીજની વાવણી ૧.પ થી ર.૦ વક.ગ્રા. ૩૦-૪પ સ.ેમી.ના ગાળે વાવણી કરવી. 

• વાવણી બાદ તરત જ હળવુ ંવપયત ઓપવું. 

નીદંણ વનયતં્રણ • અસરકારક નીદંણ વનયતં્રણ માટે પેન્દ્ડીમીથાલીન ૧.૦૦ વક.ગ્રા./હે. (૩.૩૩૩ ષલ.) દવાના ે

ઉપયાેગ વાવણી બાદ તરત જ પાક ઉગ્યા પહેલાં ર-૩ વદવસમાં છંટકાવ કરવાે. 

લર્સણ  ્ાતર • રપ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન પૂષત્િ  ્ાતર તરીકે વાવણીનાં અેક મવહના પછી ઓપવા.ે 

ઓંતર્ેડ અને 
વ  નિં દાણ વનયતં્રણ 

• ફેરરાપેણી બાદ ૨૦ અને ૪૦ વદવસ ેઅેમ બ ેવ્ત હાથથી નીદંામણ કરવું. 

રાઈ/ 
રાયડા  

ખ ત આયા જન 
એન  જાત 
પર્સંદગી 

્ાતર • પૂષત્િ  ્ાતર માટે રપ વકલા ેનાઈટર ાેજન પાક જ્ાર ેફૂલદાડંી અિાઅે હાયે ત્યારે અેટલ ેકે અંદાજે 

વાવણી પછી ૩૫ થી ૪૦ વદવસ ેઓપવાે. ઓ સમયે જમીનમાં પુરતાે ભેજ હાેવાે જરૂરી છે. ઓ 

માટે ૫૪ વકલાે યવુરયા અથવા ૧૨૫ વકલાે અેમાેવનયમ સલ્ફેટનાે ઉપયાેગ કરવાે. 

ઓંતર્ેડ અને 
વ  નિં દાણ વનયતં્રણ 

• રાઈ ની શબનવપયત ્ેતી પદ્ધષતમાં અેકાદ ઓંતર્ેડ તેમજ વ  નિં દામણનીજરૂર પડ ેછે. જયાર ે

વપયત પાકમાં પાક ર૦ સ.ેમી. ઊંચાઈનાે થાય ત્યાર પછી જરૂવરયાત િમાણે ઓંતર્ેડ કરી 

હાથથી નીદંામણ કરવું. 

ચણા ખ ત આયા જન 
એન  જાત 
પર્સંદગી 

્ાતર • ચણાના મૂળમાં રાઈઝાેશબયમ જીવાણુની િવૃત્તત્ત ૨૧ વદવસાેમાં શરૂ થાય છે, તેથી છાેડ પાેતે જ 

હવાનાે નાઈટર ાેજન વાપરવાની શસ્થિ મેળવી લે છે. ચણાને ઓ કારણથી પૂષત્િ  ્ાતરની જરૂર 

નથી. ઘણા ્ેડૂતાે વપયત ચણામાં પૂષત્િ  ્ાતર તરીકે યુવરયા ઓપે છે જેથી ્ાટેાે ્ચમ થાય છે. 

ઉપરાંત તેનાથી નુક્સાન થાય છે. ઓમ વધારાનુ ંનાઈટર ાેજન ્ ાતર ઓપવાથી છાેડની વધુ પડતી 

વાનસ્પષતક વૃત્તદ્ધ થાય છે. ઓવા છાેડમાં ફૂલાે પણ માેડા ંબસે ેછે તથેી ચણામાં પૂષત્િ  ્ાતર 

ક્યારેય ન ઓપવું. 

ઘઉં ખ ત આયા જન 
એન  જાત 
પર્સંદગી 

વાવતેર • સમયસર વાવણી (૧૫ થી ૨૫ નવેમ્બર: લાેક-૧, જી.ડબલ્યુ-૩૬૬, ૪૫૧, ૪૯૬ 

• માેડી વાવણી: (૨૬ નવેમ્બર થી ૧૦ ડીસમે્બર): જી.ડબલ્યુ-૧૭૩, ૧૧, લાેક-૧૧ 

્ાતર • મધ્યમ પાેટાશ ધરાવતી જમીનમાં મગફળી (્રીફ) – ઘઉં (રવવ) પાક પદ્ધષતમાં ઘઉંના પાકને 

િષત હેકટરે ૩૦ કી. ગ્રા. પાેટાશ (૧૫ વકગ્રા પાયાના ્ાતર તરીકે અને ૧૫ વકગ્રા ૩૦ વદવસ ે) 

ઓપવાથી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. 

• પાયના ્ાતર તરીકે ૧૩૦ કી.ગ્રા ડીઅેપી, ૧૫ વક.ગ્રા. યુરીયા અને ૧૦૦ વક.ગ્રા. મ્યુરેટ ઓેફ 

પાેટાશ ઓપવું, 



• જમીનમાં લાેહ અને જસતનું િમાણ ્ામીયુિ અથવા મધ્યમ હાેય તાે ૧૫ વકગ્રા ફેરસ સલ્ફેટ 

અને ૮ કી.ગ્રા ઝીકં સલ્ફેટ પાયાના ્ાતર તરીકે વાવણી વ્ત ેદર વિ ેજમીનમાં ઓપવું. 

વ  નિં દામણ વનયતં્રણ • ઘઉંના પાકમાં હાથથી વ  નિં દણ વનયતં્રણ વહતાવહ છે. ઓમ છતાં મજૂરાેની અછત હાેય તા,ે 

• વાવ્યા પછી એન  ઉગાવા પહ લા (પ્રી-ઈમરજન્ર્સ): પેન્દ્ડીષમથાઈલ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ૫૫ 

ષમ.લી. િમાણે ઓેગાળી વાવતેરના વપયત બાદ ૪૮ કલાકની અંદર છંટકાવ કરવાે. 

• વાવ્યા પછી એન  ઉગાવા બાદ (પા સ્ટ ઈમરજન્ર્સ): ઉભા પાકમા ંપહાેળા પાનવાળા વ  નિં દામણનુ ં

િમાણ વધાર ેહાેય તા ેવાવેતર બાદ ૩૦ થી ૩૫ વદવસ ેમેટા સલ્યરુાેન ૮ ગ્રામ િષત ૧૦૦ લીટર 

પાણી અેટલે કે 0.૮ ગ્રામ િષત ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓેગાળી અથવા ૧૨ ગ્રામ ૨, ૪-ડી (અેસ્ટર 

ફાેમમ) વ  નિં દામણનાશક દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓેગાળી છંટકાવ કરવાે. 

ધાણા  વ  નિં દામણ અને 
ઓંતર્ેડ 

• નીદંામણના ઉપરવને ધ્યાનમા ંરા્ીન ે૨-૩ ઓંતર્ડે અને બ ેહાથ નીદંામણ જરૂવરયાત રહે 

છે. જ્ાં મજૂરની અછત અન ેનીદંામણ વધાર ેહાેય ત્યારે વાવણી બાદ તુરત જ નીદંણનાશક 

દવાઓે જેવી કે પેન્દ્ડીમીથેલીન ૧.૦ વક.ગ્રા. સવિય તતવ અથવા ફ્લ્લ્યકુલારેાલીન ૦.૯ વક.ગ્રા. 

સવિય તતવ િષત હેક્ટર િમાણે વાવણી પહેલાં છંટકાવ કરી વપયત ઓપવું અથવા વાવણી બાદ 

વપયત ઓપી, બ ેવદવસ બાદ છંટકાવ કરવાે. 

જીરં  વપયત • જીરૂના પાકમાં િથમ વપયત વાવણી બાદ તૂરત જ ઓપવું.  

• જીરૂનાે ઉગાવાે ૧૧ થી ૧ર વદવસ ેથતાે હાવેાથી સારા ઉગાવા માટે બીજુ વપયત જમીનની 

િત િમાણ ે૮ થી ૧૦ વદવસ ેસમયસર ઓપવું. 

• ત્રીજુ વપયત નીદંામણ કયામ બાદ ૩૦ વદવસ ેઓપવું અને ચાેથું વપયત પ૦ વદવસ ેઓપવું. 

વ  નિં દામણ અને 
ઓંતર્ેડ 

• જીરૂના પાકમા ંજીરાળા ેનીદંામણ માેટાભાગ ેજેવા મળે છે. જીરાળાના વનયતં્રણ માટે વાવણી 

બાદ રપ થી ૩૦ વદવસ ેઅને પ૦ થી ૬૦ વદવસ ેહાથથી નીદંામણ કરી નીદંણમિુ રા્ી શકાશ.ે 

• જીરૂને ઘણીવાર પંૂ્ીને વાવેતર કરવામાં ઓવે છે તથેી તેમાં રાસાયણણક પદ્ધષતથી નીદંણ 

વનયતં્રણ કરવું ઓવશ્યક બને છે. ઓ પદ્ધષતમાં પેન્દ્ડીષમથેલીન ૧.૦ વક.ગ્રા. સવિય તત્ત્વ હેકટર ે

પ૦૦ થી ૬૦૦ ષલટર પાણીમાં ઓેગાળી વાવણી પછી િથમ વપયત બાદ જમીનમાં પુરતાે ભેજ 

હાેય ત્યારે પાકના ઉગાવા પહેલા અેકસર્ી રીત ેજમીન પર છંટકાવ કરવાે. 

પાક સરંક્ષણ • માેલાેમશીનાે ઉપરવ જણાય તાે શાિેક િકારની દવાનાે છંટકાવ કરવાે. 

• ભૂકીછારા રાેગના વનયતં્રણ માટે વહેલી સવારે ૩૦૦ મૌશનાે ગંધક પાવડર હેક્ટરે ૧૫ થી ૨૦ 

કી.ગ્રા.અથવા િાપેીકાેનેઝાલે અથવા હૌકઝાકાેનેઝાેલ ૧૦ મી.લી દવા ૧૦લીટર પાણીમાં ભળેવી 

છંટકાવ કરવાે. 

• જીરૂમા ંચરમી રાેગના વનયતં્રણ માટે પાક ૩૦ વદવસના ે થાય ત્યારે મેન્દ્કાેઝેબ ૭૫% વેટેબલ 

પાવડર ૨૫ ગ્રામ અથવા અેઝાેક્સીસ્ટરાેબીન ૨૩ અેસસી ૧૦ ષમ.લી. અથવા િાપેીનબે ૭૦ 

વે.પા.૧૫ ગ્રામ અથવા િાપેીકાેનાઝાેલ ૨૫ ઇસી ૧૦ ષમ.લી. ૧૦ લીટર પાણીમા ંભેળવી જરુયાત 

મુજબ છંટકાવ કરવાે. 

શાકભાજી  સફેદ મા્ી • રીગંણી અન ે ટામેટીમા ં સફેદ મા્ીના વનયતં્રણ માટે  લીબંાેળીનુ ં તેલ ૫૦ ષમષલ અથવા 

લીબંાેળીના મીજંનું ૫ ટકા અકમનું રાવણ ૫૦૦ મીલી અને  ડાયફેન્થાયુરાેન  ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ 

ગ્રામ  અથવા  ટર ાયઝાેફાસે ૪૦ ઈસી ૨૫ ષમ.લી.  દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં ષમશ્ર  કરીને  છંટકાવ 

કરવાે. 

ડું્ અન ે
ફળ કાેરી ્ાનાર 
ઈયળ 

• ફળ અને ડાેકાની ઈયળાેનાે ઉપરવ હાયે તાે નુકશાન પામલે ફળ અને ડાેકા તાેડીને જમીનમા ં

દાંટી  દેવા અને કલારેાનટરાનીલીિાેલ ૧૮.૫ અેસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ ષમલી અથવા 

ડીડીવીપી ૭૬ ઈસી ૫ ષમલી ૧૦ લીટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવા.ે  

પાન કથીરી • રીગંણમાં જે પાનકથીરીના ે ઉપરવ હાેય તા ે ઈથીઓેન ૫૦ ટકા ઇસી ૧૫ ષમલી અથવા 

િાપેરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૫  ષમલી િષત ૧૦ લીટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીન ેછંટકાવ કરવાે. 



પશપુાલન 

 

  • પશઓેુના સ્વાસ્થ્યની તપાસ કરાવવી. 

• નાના બચ્ચાને સમયાંતર ેકૃષમનાશક દવાઓે ઓપવી. 

• વેતર ેઓવેલ પશનુું બીજદાન કરાવવુ.ં 

• નાના બચ્ચાઓનેું ્ાસ ધ્યાન રા્વું. બચ્ચાઓેને જન્મ્યા પછી ્ીરૂ પીવડાવવું અને ઠંડી 

સામે રક્ષણ ઓપવું. 

• પશનુે ઠંડીથી બચાવવા ગાેળ ્વડાવવાે. 

 
 

 

વિષય વિષ્ણાંત 

કૃવષ હિણમણિશણસ્ત્ર 

 

 

 

 

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  https://chat.whatsapp.com/JAWflDrsNIgKE1Z2EYAkMq  
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Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 095 (2022) 

Date:06-12-2022 

 
Weather Forecast from 07/12/2022 to 11/12/2022 

# Parameter 07/12/2022 08/12/2022 09/12/2022 10/12/2022 11/12/2022 
1 Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

2 Max.Temp.(°C) 31 31 30 31 31 

3 Min.Temp.(°C) 16 15 15 15 16 

4 RH-I (%) 32 31 31 29 58 

5 RH-II (%) 22 23 18 14 33 

6 Wind Speed (kmph) 15.8 16.3 14.9 14.5 13.8 

7 Wind Direction(deg.) 
22 45 63 58 77 

NNE NE ENE ENE ENE 

8 Total CC (octa) out of 8 0 1 8 5 2 

Note: Above forecast is the average situation of whole district 
 

Agro-Advisory 

Weather 

Summery 

 

 

 

▪ The weather in Amreli District is likely to be dry and partly cloudy in next 5 days. No 

probability of rainfall in district in next five days. The minimum temperature is likely to 

be 15-16 °C. The maximum temperature is likely to be 30-31° C in next five days. 

 

▪ Wind direction likely from NNE to ENE in next 5 days with gusts of 14 to 16 km/h. 

 

▪ Extended Range Forecast: No probability of rainfall over the Saurashtra and Kutch 

region on 12 to 16 December. Maximum temperature and minimum temperature likely 

normal on period of extended range forecast.  

General 

Advisory 
→ If farmers want to grow wheat after the cotton, he can choose the late sowing variety 

of wheat viz. GW-173, GW-11, Lok-11, etc. 

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


 

Crops Crop Stage Practices Advisory 

Mango 

 

Mango 

Hoppers 
• Apply spray Imidacloprid @ 50 ml in 100 lit of water 

on stem of the orchard. Do not spray insecticides in 

mango during the flowering for the better pollination 

process. Or can spray of neem oil @ 500 ml Or Make 

mixture of Cow urine @ 10 lit + Cow dung @ 2 kg + 

Jetropha leaves @ 2 kg + Giant calotrope leaves @ 2 

kg+ custard apple leaves @ 2 kg and spray after 3 

days after boil it. 

Mealy bug • Keep clean the borders of the orchard, and apply 

Methyle parathione 2% Dust in furrow. Or Fastening 

of alkathene sheet (400 gauge)/grease band of 25 cm 

wide afterwards mud plastering of trunk at 30 cm 

above the ground in the middle of December 

Ajwain  Sowing • Recommended variety: Gujarat Ajwain-2. 

• Seed rate: 1.5 to 2.0 kg/ha. 

• Spacing: 30 to 45 cm. 

• Apply light irrigation after sowing. 

Weed 

management 
• For effective weed control apply spray of 

pendimethalin @ 1 kg a.i. (3.333 lit.) per hectare as a 

pre-emergence. 

→ Make organic manure of cotton stalk by shredding and mixing in soil instead of burn 

it. 

→ Make arrangements to protect livestock from cold winds. Make use of bulbs to 

maintain proper temperature in the poultry house. 

→ To protect animals from cold winds, keep cattle indoors at night time. 

SMS 

Advisory:  
→ Do not spray insecticides in mango during the flowering for the better pollination 

process. 



Mustard Land 

Preparation 

and sowing 

Fertilizer • Apply Nitrogen @ 25 kg/ha as a supplementary dose 

at the time of flowering stage i.e. approximately 35 to 

40 days after sowing. The soil needs to have enough 

moisture at this time. For this apply urea @ 54 kg or 

ammonium sulphate @ 125 kg/ha. 

• Apply gypsum @ 250 kg/ha or Sulphur @ 40 kg/ha 

if there is a deficiency of sulphur in soil and choose 

SSP Fertilizer for the fulfilment of phosphorus, 

Apply zinc sulphate and Ferrous sulphate  

• If there is a deficiency of sulphur in the soil, Apply at 

the time of sowing in the form of gypsum at the rate 

of 250 kg / ha or 40 kg of sulphur and for chemical 

fertilizers choose single super phosphate for the 

fulfilment of phosphorus. 
Interculturing 

and Weed 

management 

• One hand weeding and one interculturing is required 

in non irrigated mustard, and several weeding and 

interculturing are required as per the need after the 

the plant hight is reached 20 cm. 

Garlic  Fertilizer • Apply 25 kg Nitrogen fertilizer at one month after 

sowing as supplementary dose. 

Interculturing 

and Weed 

management 

• Two hand weeding 20 and 40 days after transplanting 

are recommended.  

Chickpea Land 

Preparation 

and Variety 

selection 

fertilizer • The activity of Rhizobium bacteria in chickpea roots 

starts in 21 days, so the plant itself acquires to use 

nitrogen from the air. Chickpeas do not need adequate 

fertilizer for this reason. Many farmers apply urea as 

a supplement to irrigated chickpeas at a wrong cost. 

It also causes damage. Thus giving excessive 

nitrogen fertilizer leads to excessive vegetative 

growth of the plant. Such plants also have late 

flowering so never apply supplement fertilizer dose 

to chickpeas. 

Wheat Land 

Preparation 

and Variety 

selection 

Sowing • Sowing the timely variety of wheat when maximum 

temperature down at 32 to 34 °C and minimum 

temperature lies between 18 to 20 °C. 

• Timely Sowing: (15th to 25th November): Lok-1, 

GW-366, 496. 

• Late sowing: (26th November to 10th September): 

GW-173,11 and Lok-11. 

Fertilizer • Farmers can gain more economic benefit by 

application of Potassium @ 30 kg (15 kg as a basal 



dose and 15 kg as supplement dose at 30 days after 

sowing) for soil having medium range of potash and 

previous crop is groundnut in kharif. 

• Apply DAP @ 130 kg, Urea @ 15 kg and MOP @ 

100 kg per hectare as a basal dose. 

• Apply zink sulphate @ 8 kg and Ferus sulphate @ 15 

kg every year if there are deficiency of zinc and iron. 

Corriender  Weeding and 

Interculturing 
• Two hand weeding and 2 to 3 interculturing 

operations are recommended, Or Apply 

pendimethaline 1.0 kg a.i or fluchloralin 0.9 kg a.i/ha 

as a pre-emergence if there is shortage of labour. 

Cumin  Irrigation • Apply light irrigation after sowing. 

• Apply second irrigation 8 to 10 days after sowing 

since, germination of the crop at 11 to 12 days. 

Weeding and 

Interculturing 
• Keep crop weed free by doing weedng at 25 to 30 and 

50 to 60 days after sowing. 

• If there is sowing of the crop is done by broadcasting 

method then apply Pendimethalin @ 1.0 kg a.i. in 500 

to 600 liters of water as a pre-emergence for the weed 

control. 

Vegetable 

Crops 

Seedling, 

Vegetative and 

Fruiting 

Shoot & Fruit 

borer 
• In brinjal and tomato crops, monitoring of borers by 

using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For 

control of shoot and fruit borer in brinjal and tomato 

crops, infested fruits and shoots should be collected 

and buried into the soil.  If insect population is above 

ETL then spraying of chlorantraniliprole18.5 % SC 

3.0 ml or DDVP @ 7 ml/10 litre of water is advised. 

Mites 
• If infestation of mite is observed in brinjal, then 

spraying of Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % 

EC @ 10 ml/ 10 litre of water. 

Livestock

 

  • Regular health check-up to the animals. 

• Periodically give deworming to the young calf. 

• More care should be taken of new born calf. Give 

colostrum to the new born calf 

• Apply jaggary as a feed to the animals. 
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