
 

 

જીલ્લા કૃષિ હવામાન એકમ (DAMU) 
ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા (GKMS) 

કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર જુ.કૃ.યુ. 

અમરલેી-૩૬૫૬૦૧ 

ફોન નં. ૦૨૭૯૨ ૨૨૭૧૨૨  

 

 

અમરલેી જીલ્લાના તાલકુાઓ મુજબની હવામાન આધારરત કૃરિ સલાહ માટે 

ટેલીગ્રામ અથવા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા બાજુની રનશાનીઓ પર રલલક કરવુું 

 

અમરલેી કૃષિ હવામાન બુલેટીન ક્ર. ૫૫/૨૦૨૦ 

તા. ૦૮-૧૨-૨૦૨૦ 

(જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવસીટી અને ભારત મૌસમ ષવભાગ દ્વારા સંપન્ન ) 

પાછલા અઠવાડીયાનું અમરલેીનું હવામાન 
અ. નં. હવામાન પષરબળો 02/12/2020 03/12/2020 04/12/2020 05/12/2020 06/12/2020 07/12/2020 08/12/2020 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°સે.) 33.6 33.4 34 33.6 34.2 33.4 33.2 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.) 19.8 16.8 15 15.8 15.6 15 15 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 66 68 71 83 79 81 58 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપોર (%) 30 29 28 29 26 26 26 

૬ 
પવનની ગરત 

(રક.મી./કલાક) 
5.5 4.1 2.95 1.86 2.02 2.53 3.50 

૭ પવનની રદશા (રડગ્રી) ઉત્તર-360 પૂવવ-90 ઉત્તર-360 ઇશાન-45 દરિણ-180 પૂવવ-90 ઉત્તર-360 

૮ 
વાદળની રથથરત 

(ઓકટા) ૮ માુંથી 
2 1 2 1 0 0 0 

તા. 09/12/2020 થી 13/12/2020 ની હવામાન આગાહી: 

અ. નં. હવામાન પષરબળો 09/12/2020 10/12/2020 11/12/2020 12/12/2020 13/12/2020 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 4 0 0 

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

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.) 15 15 15 15 14 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 37 40 47 53 41 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપોર (%) 17 18 23 37 22 

૬ પવનની ગરત (રક.મી./કલાક) 9.3 9.8 8.4 9.5 14.2 

૭ પવનની રદશા (રડગ્રી) 90 105 180 236 22 

૮ 
વાદળની રથથરત (ઓકટા) ૮ 

માુંથી 

4 5 2 3 0 

નોધં: આ આગાહી સમગ્ર જીલ્લાની સરરેાશ હોય છે એટલે તેને કોઈ પણ એક જગ્યા માટે લાગુ કરવી નરહ. 

 

કૃષિ સલાહ 
હવામાન 

સારાંશ / 

ચેતવણી 

અમરલેી જીલ્લામાું આગામી પાુંચ રદવસ દરમ્યાન હવામાન ભેજવાળુું, ઠું ડુ અને આકાશ આુંરશક અથવા 

મોટેભાગે વાદળછાયુું રહેવાની શક્યતા છે. હવામાું ભેજનુું પ્રમાણ વધુ જોવા મળશે. સવારના સમયે ઝાકળ 

જોવા મળશે. લઘુત્તમ તાપમાન ૧૪ થી ૧૫ °સે રહેવાની શક્યતા છે, જ ેહાલના તાપમાન કરતા ઓછુું  કહી 

શકાય. તારીખ ૧૧ અને ૧૨ રડસેમ્બર ના રોજ છુટાછવાયા માવઠા થવરૂપે કમોસમી વરસાદી છાુંટા 

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


લઘુત્તમ તાપમાન માટેની ૪ અઠવારડયાની આગાહી અને તેની સામાન્ય લઘુત્તમ તાપમાન સાથે સરખામણી 

  

પાક કામગીરી / જાત / 

રોગ/ જીવાત 
કૃષિ સલાહ 

કપાસ વીણી/ 
• રબન રપયત રવથતારમાું કપાસની છેલ્લી વીણી સમયસર પૂણવ કરવી.  

• છેલ્લી વીણી પછી ઘેટા બકરા ચરાવવા. જથેી ખુલ્યા વગરના  ગુલાબી ઇયળના નુકશાન વાળા 

જંીડવા અને અન્દ્ય કચરો નાશ પામે. ત્યારબાદ કરાુંઠી સળગાવવી નરહ પરુંતુ 

પડવાની શક્યતા છે.  

 

પવનની ગષત સામાન્દ્ય રહેશે, મોટેભાગે ઉત્તર થી લઇ નૈરુત્ય એમ અલગ અલગ ષિશાથી, ૦૮ થી 

૧૪ કીમી/કલાકની ગષતના  ઝાટકા સાથે ફૂંકાવાની શક્યતા છે.  

 

આગોતરંુ અનુમાન: તા  ૧૧ થી ૧૭ ડીસેમ્બરમાં માં સૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છ ષવસ્તારમાં લઘુત્તમ તાપમાન 

૧૪ થી ૧૬ °સે રહેવાની શક્યતા છે. વરસાિ થવાની કોઈ શક્યતા નથી. 

સામાન્દ્ય 

કૃષિ સલાહ 

o આગામી રદવસોમાું ઝાુંકળ રહેવાની શક્યતા વધુ હોઈ, જીરુંના પાકને ઝાુંકળથી બચાવવા માટે વહેલી સવાર ે

સુતરાઉ કાપડ અથવા કુંતાન વડે  ઝાુંકળ ખુંખેરી રોગનુું જોખમ મહદઅુંશે ઘટાડી શકાય. 

o ભજેનુું પ્રમાણ વધવાને લીધે રશયાળુ પાકોમાું રોગજીવાતનો ઉપદ્રવ વધતો હોઈ, રનરીિણ કરી યોગ્ય 

જુંતુનાશકનો છું ટકાવ કરવો. 

o કપાસ બાદ ઘઉુંનો પાક લેવા માુંગતા ખેડૂતો ઘઉુંની મોડી વાવણી ની જાતો  જી.ડબલ્યુ-૧૭૩, ૧૧, લોક-૧૧ વગેર ે

પસુંદ કરી શકે છે. 

o મરઘા ફામવમાું મરઘાઓના રિણ માટે રાત્રીના સમયે તાપમાન જાળવવા માટે બલ્બનો ઉપયોગ કરવો 

o રાત્રીના સમયે ઠુંડા પવનથી રિણ આપવા માટે પશુઓને ખુલ્લી જગ્યાએ બાુંધવા નહી. 

SMS • કપાસની છેલ્લી વીણી પછી ઘટેા બકરા ચરાવવા જથેી ગુલાબી ઈયળના નકુશાન વાળા જીુંડવા અને અન્ય કચરો 

નાશ પામે તથા આવતા વિે ઉપદ્રવ ઓછો થાય. 



 

રોટાવેટર/મોબાઈલ ચોપરથી નાના ટુકડા કરી જમીનમાું દાુંટી  દેવા જથેી જમીન સેરન્દ્રય તત્વનો 

ઉમેરો થવાથી સુુંક્ષ્મ  જીવોની સુંખ્યા વધશે અને જમીનના થવાથથયમાું સુધારો થશે.  અથવા 

કરાુંઠી ભેગી કરી શ્રેડરથી નાના ટુકડા કરીને છાણ, યુરીયા, કમ્પોથટ કલ્ચર ઉમેરી દેશી(સેરન્દ્રય) 

ખાતર બનાવવુું. 

ડંુગળી 

 

રીગં વળી જવી 

અને જાંબલી 

ધાબાનો રોગ 

• ડુુંગળીમાું જાુંબલી ધાબા, કોલેટોટર ાયકમ અને ફ્યુઝેરીયમ ફૂગનો રોગ લાગે નરહ તે માટે 

પ્રોપીકોનાઝોલ,  મેન્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ અને  કાબેન્ડાઝીમ ૧૫ ગ્રામ  ૧ પમ્પમાું  વારાફરતી કોઇપણ 

એક દવા નાખીને  ૧૫ રદવસના અુંતર ે ૩ છું ટકાવ કરવા. 

• સફેદ કાુંજી ડુુંગળીના વાવેતર સમયે કાબેન્ડાઝીમ  દવા ૨ થી ૩ ગ્રામ પ્રરત રકલો મુજબ પટ 

આપીને પછી વાવેતર કરવુું. 

• રશયાળુ ડુુંગળીનો  રોપ  ગાદી ક્યારા બનાવી  તૈયાર કરવો. 

આંબો

 

 

મધીયો 

 

 

• આુંબાના મરધયાના રનયુંત્રણ માટે ઈરમડાકલોરપ્રડ ૧૦૦ રલટર પાણીમાું પ૦ રમ.રલ. રમિ કરી થડ, 

ડાળીઓ ઉપર છું ટકાવ કરવો. શક્ય બને તો ફૂલો આવતા હોય ત્યાર ેકોઈ જુંતુનાશક દવા છાુંટવી 

નહી ું જથેી પરાગનયન બરાબર થઈ શકે અથવા લીમડા તેલ આધારરત દવા ૧૦૦ રલટર પાણીમાું 

પ૦૦ રમ.રલ. નાુંખી છું ટકાવ કરવો અથવા ગૌમૂત્ર ૧૦ રલટર, ગાયનુું છાણ ર રકલો તેમજ જટેર ોફા 

(રતનજ્યોત) ના પાન, આકડાના પાન, સીતાફળના પાન ર,ર રકલો લઈ કચરી તેનો રસ કાઢી, 

ઉકાળી ગાળી ૩-૪ રદવસ ઠરવા દઈ ૧૦ રલટર પાણીમાું પ૦૦ રમ.રલ. ઉમેરી છું ટકાવ કરવો. 

ષમષલબગ 

• રમરલબગ (ચીકટો) ના રનયુંત્રણ માટે વાડીના શેઢા/ પાળા સાફ રાખવા. નવેમ્બર-રડસેમ્બરમાું 

ખામણાું સાફ કરી રમથાઈલ પેરારથયાન ડથટ ર ટકા ભૂકી ખામણામાું ગોડ કરી આપવી. આ 

રસવાય આુંબાના થડ ફરતે ગ્રીસ લગાડેલ ર૦-રપ સે.મી. પહોળા ખામણામાું ગોડ કરી આપવી. 

આ રસવાય આુંબાના થડ ફરતે ગ્રીસ લગાડેલ ર૦-રપ સ.ેમી. પહોળા પ્લારથટકનો પટ્ટો બાુંધવો. 

રાય/રાયડો 

 

ખાતર 
• પૂરતવ ખાતર માટે રપ રકલો નાઈટર ોજન પાક જ્યાર ેફૂલદાુંડી અવથથાએ હોય ત્યાર ેએટલે કે અુંદાજ ે

વાવણી પછી ૩૫ થી ૪૦ રદવસ ેઆપવો. આ સમયે જમીનમાું પુરતો ભજે હોવો જરૂરી છે. આ 

માટે ૫૪ રકલો યુરરયા અથવા ૧૨૫ રકલો એમોરનયમ સલ્ફેટનો ઉપયોગ કરવો. 

આંતરખેડ અને 

ષનંિાણ ષનયંત્રણ 

• રાઈ ની રબનરપયત ખેતી પદ્ધરતમાું એકાદ આુંતરખેડ તેમજ રનુંદામણનીજરૂર પડે છે. જયાર ે

રપયત પાકમાું પાક ર૦ સે.મી. ઊું ચાઈનો થાય ત્યાર પછી જરૂરરયાત પ્રમાણે આુંતરખેડ કરી 

હાથથી ની ુંદામણ કરવુું 

લસણ 

 

ખાતર 
• રપ રક.ગ્રા. નાઈટર ોજન પૂરતવ ખાતર તરીકે વાવણીનાું એક મરહના પછી આપવો. 

આંતરખેડ અને 

ષનંિાણ ષનયંત્રણ 

• ફેરરોપણી બાદ ૨૦ અને ૪૦ રદવસે એમ બે વખત હાથથી ની ુંદામણ કરવુું. 

ષપયત 
• જરૂરરયાત મુજબ રપયત આપવુું. લસણમાું પાનનો પીરળયો રોગ આવે નરહ તે માટે વધુ પડતુું 

રપયત આપવુું નરહ. 

રીગંણ/ 

 
ટામેટા 

સફેિ માખી 
• રી ુંગણી અને ટામેટીમાું સફેદ માખીના રનયુંત્રણ માટે  લી ુંબોળીનુું તેલ ૫૦ રમરલ અથવા 

લી ુંબોળીના મી ુંજનુું ૫ ટકા અકવનુું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને  ડાયફેન્થાયુરોન  ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ 

ગ્રામ  અથવા  ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ રમ.લી.  દવાન ે૧૦ લીટર પાણીમાું રમશ્ર  કરીન ે છું ટકાવ 

કરવો. 

ડંુખ અને 

ફળ કોરી ખાનાર 

ઈયળ 

• ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાું 

દાુંટી  દેવા અને લલોરાનટર ાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાિીપાયર) દવા ૩ રમલી અથવા 

ડીડીવીપી ૭૬ ઈસી ૫ રમલી ૧૦ લીટર પાણીમાું રમશ્ર કરીને છું ટકાવ કરવો.  



 

પાન કથીરી 
• રી ુંગણમાું જો પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઈથીઓન ૫૦ ટકા ઇસી ૧૫ રમલી અથવા 

પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૫  રમલી પ્રરત ૧૦ લીટર પાણીમાું રમશ્ર કરીને છું ટકાવ કરવો. 

ચણા 

 

ખાતર • ચણાના મૂળમાું રાઈઝોરબયમ જીવાણુની પ્રવૃરત્ત ૨૧ રદવસોમાું શરૂ થાય છે, તેથી છોડ પોતે જ 

હવાનો નાઈટર ોજન વાપરવાની શરિ મેળવી લે છે. ચણાન ેઆ કારણથી પરૂતવ ખાતરની જરૂર 

નથી. ઘણા ખેડૂતો રપયત ચણામાું પૂરતવ ખાતર તરીકે યુરરયા આપે છે જથેી ખોટો ખચવ થાય છે. 

ઉપરાુંત તેનાથી નુક્સાન થાય છે. આમ વધારાનુું નાઈટર ોજન ખાતર આપવાથી છોડની વધુ પડતી 

વાનથપરતક વરૃદ્ધ થાય છે. આવા છોડમાું ફૂલો પણ મોડાું બેસે છે તેથી ચણામાું પૂરતવ ખાતર 

ક્યારયે ન આપવુું.  

સુકારો • ૧૫-૨૦ રદવસના ચણામાું સફેદ ફુગથી થતો સુકારો જોવા મળે તો તેના રનયુંત્રણ માટે ટર ાયકોડમાાં  

ફૂગનો પાવડર ૨.૫ કી.ગ્રા./હે. મુજબ વાપરવો.   

ઘઉં 

 

વાવેતર • મોડી વાવણી: (૨૬ નવેમ્બર થી ૧૦ ડીસેમ્બર): જી.ડબલ્યુ-૧૭૩, ૧૧, લોક-૧૧ 

ખાતર • મધ્યમ પોટાશ ધરાવતી જમીનમાું મગફળી (ખરીફ) – ઘઉું  (રરવ) પાક પદ્ધરતમાું ઘઉુંના પાકન ે

પ્રરત હેકટર ે ૩૦ કી. ગ્રા. પોટાશ (૧૫ રકગ્રા પાયાના ખાતર તરીકે અને ૧૫ રકગ્રા ૩૦ રદવસે ) 

આપવાથી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. 

• પાયાના ખાતર તરીકે ૧૩૦ કી.ગ્રા ડીએપી, ૧૫ રક.ગ્રા. યુરીયા અને ૧૦૦ રક.ગ્રા. મ્યુરટે ઓફ 

પોટાશ આપવુું, 

• જમીનમાું લોહ અને જસતનુું પ્રમાણ ખામીયુિ અથવા મધ્યમ હોય તો ૧૫ રકગ્રા ફેરસ સલ્ફેટ 

અને ૮ કી.ગ્રા ઝી ુંક સલ્ફેટ પાયાના ખાતર તરીકે વાવણી વખતે દર વિે જમીનમાું આપવુું 

મુકુટ તંતુ મૂળ 

અવસ્થા 

• મુકુટ/તુંતુ  મૂળ  અવથથાએ ૧૩૦ કી.ગ્રા. યુરરયા/હે. અને રપયત આપવુું. 

ષનંિામણ 

ષનયંત્રણ 

ઘઉુંના પાકમાું હાથથી રનુંદણ નીયાન્તાણવ રહતાવહ છે. આમ છતાું મજૂરોની અછત હોય તો, 

વાવ્યા પછી અને ઉગાવા પહેલા: (પ્રી-ઈમરજન્સ): પેન્ડીરમથાઈલ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાું ૫૫ 

રમ.લી. પ્રમાણે ઓગાળી વાવેતરના રપયત બાદ ૪૮ કલાકની અુંદર છું ટકાવ કરવો 

વાવ્યા પછી અને ઉગાવા બાિ (પોસ્ટ ઈમરજન્દ્સ: ઉભા પાકમાું પહોળા પાનવાળા 

રનુંદામણનુું પ્રમાણ વધાર ેહોય તો વાવેતર બાદ ૩૦ થી ૩૫ રદવસે મેટા સલ્ફ્યુરોન ૮ ગ્રામ પ્રરત 

૧૦૦ લીટર પાણી એટલે કે 0.૮ ગ્રામ પ્રરત ૧૦ લીટર પાણીમાું ઓગાળી અથવા ૧૨ ગ્રામ ૨, ૪-ડી 

(એથટર ફોમવ) રનુંદામણનાશક દવા ૧૦ લીટર પાણીમાું ઓગાળી છું ટકાવ કરવો. 

ધાણા 

 

ષનંિામણ અને 

આંતરખેડ 

• ની ુંદામણના ઉપદ્રવને ધ્યાનમાું રાખીને ૨-૩ આુંતરખેડ અને બે હાથ ની ુંદામણ જરૂરરયાત રહે 

છે. જ્યાું મજૂરની અછત અને ની ુંદામણ વધાર ે હોય ત્યાર ે વાવણી બાદ તુરત જ ની ુંદણનાશક 

દવાઓ જવેી કે પેન્ડીમીથેલીન ૧.૦ રક.ગ્રા. સરિય તત્વ અથવા ફ્લ્યુલલોરાલીન ૦.૯ રક.ગ્રા. સરિય 

તત્વ પ્રરત હેક્ટર પ્રમાણે વાવણી પહેલાું છું ટકાવ કરી રપયત આપવુું અથવા વાવણી બાદ રપયત 

આપી, બે રદવસ બાદ છું ટકાવ કરવો. 

જીરંુ ષપયત • જીરૂના પાકમાું પ્રથમ રપયત વાવણી બાદ તૂરત જ આપવુું.  

• જીરૂનો ઉગાવો ૧૧ થી ૧ર રદવસે થતો હોવાથી સારા ઉગાવા માટે બીજુ રપયત જમીનની પ્રત 

પ્રમાણે ૮ થી ૧૦ રદવસે સમયસર આપવુું. 



 

• ત્રીજુ ષપયત નીિંામણ કયાા બાિ ૩૦ ષિવસે આપવું અને ચોથું ષપયત પ૦ ષિવસે આપવું. 

ષનંિામણ અને 

આંતરખેડ 

• જીરૂના પાકમાું જીરાળો ની ુંદામણ મોટાભાગ ેજોવા મળે છે. જીરાળાના રનયુંત્રણ માટે વાવણી 

બાદ રપ થી ૩૦ રદવસે અને પ૦ થી ૬૦ રદવસે હાથથી ની ુંદામણ કરી ની ુંદણમુિ રાખી શકાશે. 

• જીરૂને ઘણીવાર પૂુંખીને વાવેતર કરવામાું આવે છે તેથી તેમાું રાસાયરણક પદ્ધરતથી ની ુંદણ 

રનયુંત્રણ કરવુું આવશ્યક બને છે. આ પદ્ધરતમાું પેન્ડીરમથેલીન ૧.૦ રક.ગ્રા. સરિય તત્ત્વ હેકટર ે

પ૦૦ થી ૬૦૦ રલટર પાણીમાું ઓગાળી વાવણી પછી પ્રથમ રપયત બાદ જમીનમાું પુરતો ભજે 

હોય ત્યાર ેપાકના ઉગાવા પહેલા એકસરખી રીતે જમીન પર છું ટકાવ કરવો. 

પાક સંરક્ષણ • મોલોમશીનો ઉપદ્રવ જણાય તો શોિક પ્રકારની દવાનો છું ટકાવ કરવો. 

• ભૂકીછારા રોગના રનયુંત્રણ માટે વહેલી સવાર ે ૩૦૦ મૈશનો ગુંધક પાવડર હેક્ટર ે ૧૫ થી ૨૦ 

કી.ગ્રા.અથવા પ્રોપીકોનેઝોલ અથવા હૈકઝાકોનેઝોલ ૧૦ મી.લી દવા ૧૦લીટર પાણીમાું ભેળવી 

છું ટકાવ કરવો. 

• જીરૂમાું ચરમી રોગના રનયુંત્રણ માટે પાક ૩૦ રદવસનો થાય ત્યાર ે મેન્કોઝેબ ૭૫% વેટેબલ 

પાવડર ૨૫ ગ્રામ અથવા એઝોક્સીથટર ોબીન ૨૩ એસસી ૧૦ રમ.લી. અથવા પ્રોપીનેબ ૭૦ 

વે.પા.૧૫ ગ્રામ અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઇસી ૧૦ રમ.લી. ૧૦ લીટર પાણીમાું ભેળવી જરયાત 

મુજબ છું ટકાવ કરવો. 

અજમો 

 

વાવેતર • અજમાના વાવેતર માટે સુધારલેી જાત ગુ.અજમો-રનુું વાવેતર કરવુું 

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

• વાવણી બાદ તરત જ હળવુું રપયત આપવુું. 

નીિંણ ષનયંત્રણ • અસરકારક ની ુંદણ રનયુંત્રણ માટે પેન્ડીમીથાલીન ૧.૦૦ રક.ગ્રા./હે. (૩.૩૩૩ રલ.) દવાનો ઉપયોગ 

વાવણી બાદ તરત જ પાક ઉગ્યા પહેલાું ર-૩ રદવસમાું છું ટકાવ કરવો. 

પશુપાલન 

 

 • પશુઓના થવાથ્યની તપાસ કરાવવી. 

• નાના બચ્ચાને સમયાુંતર ેકૃરમનાશક દવાઓ આપવી. 

• વેતર ેઆવેલ પશુનુું બીજદાન કરાવવુું. 

• નાના બચ્ચાઓનુું ખાસ ધ્યાન રાખવુું. બચ્ચાઓને જન્મ્યા પછી ખીરૂ પીવડાવવુું અને ઠુંડી 

સામે રિણ આપવુું. 

• પશુને ઠુંડીથી બચાવવા ગોળ ખવડાવવો. 
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Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 55 (2020) 

Date: 08-12-2020 
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department) 

Significant weather of past week, Amreli 

No. Parameter 02/12/2020 03/12/2020 04/12/2020 05/12/2020 06/12/2020 07/12/2020 08/12/2020 

1 Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 0 0 

2 Max.Temp.(°C) 33.6 33.4 34 33.6 34.2 33.4 33.2 

3 Min.Temp.(°C) 19.8 16.8 15 15.8 15.6 15 15 

4 RH-I (%) 66 68 71 83 79 81 58 

5 RH-II (%) 30 29 28 29 26 26 26 

6 Wind Speed (kmph) 5.5 4.1 2.95 1.86 2.02 2.53 3.50 

7 Wind Direction(deg.) N-360 E-90 N-360 NE-45 S-180 E-90 N-360 

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

Weather Forecast from 09/12/2020 to 13/12/2020 

No. Parameter 09/12/2020 10/12/2020 11/12/2020 12/12/2020 13/12/2020 

1 Rainfall (mm) 0 0 4 0 0 

2 Max.Temp.(°C) 34 34 34 32 33 

3 Min.Temp.(°C) 15 15 15 15 14 

4 RH-I (%) 37 40 47 53 41 

5 RH-II (%) 17 18 23 37 22 

6 Wind Speed (kmph) 9.3 9.8 8.4 9.5 14.2 

7 Wind Direction(deg.) 90 105 180 236 22 

8 Total CC (octa) out of 8 4 5 2 3 0 

Note: Above forecast is the average situation of whole district 

 

Agro-Advisory 

Weather 

Warning 

 

 

Amreli district:  The relatively humid and cool weather, with partly to generally cloudy 

sky forecasted in next five days. the minimum temperature likely to be 14 to 15 °C. Dew 

forecasted at morning time. The drizzle likely to be in 11th and 12th December.  

 

Direction and speed of the wind gust are most likely N to SW and 9 to 14.2 km/h, 

respectively. 

 

Extended Range Forecast of rain: The minimum temperature likely to be 14 to 16 °C in 

Saurastra and Kutch region from 11th to 17th December. There is no probability of rainfall. 
General 

Advisory 

o The risk of diseases can be significantly reduced by the rattling of dew from the crop with a 

cotton cloth or linen in the early morning to protect the cumin crop from dew in the 

upcoming days. 

o Keep monitoring and spray recommended pesticides to control disease in Rabi crops 

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


 

  

Crops Practices Advisory 

Cotton

 

Picking and 

Pulling 
• Carry out picking in time. 

• Animals like goats, sheep among others, should be allowed to graze on 

unopened bolls and plant debris in the cotton fields after the last picking 

to prevent infestation in subsequent year. After grazing, don’t burn cotton 

stalk but do in situ chopping & burying of cotton stalk in soil by mobile 

chopper and rotavator to improve soil biomass and health. 

Onion

 

 • Seed should be sown on raised seedbed for seedling purpose. 

• Cary out transplanting of onion, if seedling is ready. 

• For the control of purple blotch blight and fusarium wilt disease in onion 

make 3 alternate sprays of Mancozeb 25 gm and Carbendazim 10 gm in 

10 litres of water at 10 days interval. 

Mango Mango 

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

o 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. 

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

proper temperature in the poultry house. 

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

SMS 

Advisory:  

Animals like goats, sheep should be allowed to graze on the cotton fields after the last picking to prevent 

infestation of pink ballworm in subsequent year. 



 

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 

Mustard 

 

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. 

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.  

Brinjal

  & 

Tomato

 

Sucking pest • For minimize population of whitefly, Spray 500 ml of 5 % neem seed 

extract or neem oil 50 ml or Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of 

water.  

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. 

Chickpea

 

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

 

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 December): GW-173,11 and Lok-11 

Crow root 

Initiation 

• Apply Irrigation after the application of urea @ 130 kg/ha at crow root 

intitiation 

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 zinc sulphate @ 8 kg and Ferrous 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. 

 Crop 

Protection 

• Apply spray of systemic insecticide if there observed aphid attack. 

•  

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. 

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. 



 
 

 

Subject Matter Specialist 

Agrometeorology 
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