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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. ૦૮૨/૨૦૨૨ 
તા. ૧૪-૧૦-૨૦૨૨ 

 
એમર લી જીલ્લાની તા. 15/10/2022 થી 19/10/2022 ની હવામાન આગાહી: 

# હવામાન પવરબળા  15/10/2022 16/10/2022 17/10/2022 18/10/2022 19/10/2022 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°ર્સ .) 35 35 35 35 36 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 22 22 22 23 23 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 46 44 47 38 43 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 22 22 21 19 19 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 14.2 15 16.3 15.5 11.7 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
68 68 68 58 73 

પૂવવ ઇશાન પૂવવ ઇશાન પૂવવ ઇશાન પૂવવ ઇશાન પૂવવ ઇશાન 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 1 1 5 3 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 ગરમ, ભેજવાળુ અને ઓંશશક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. ઓગામી ૫ વદવસ 
દરષમયાન જીલ્લામાં વરસાદની કાેઈ શક્યતા નથી. ઓગામી ૫ વદવસ દરષમયાન મહત્તમ તાપમાન  ૩૫-૩૬   °સ ેઅને લઘુત્તમ તાપમાન ૨૨-
૨૩ °સ ેજેટલુ ંરહેવાની શક્યતા છે.  
 
પવનની ગવત ર્સામાન્ય, એંદાજીત ૧૧-૧૭ વકમી/કલાક ર્સુધી ની રહ વાની શક્યતા છ . વદશા મા ટાભાગ  પૂવવ-ઇશાન રહ વાની શકયતા છ .  
 
આગા તરં એનુમાન: તા. ૨૦ થી ૨૫ આ ક્ા બર દરષમયાન સાૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છ વવસ્તારમાં હવામાન ઓંશશક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા 
છે. વરર્સાદની કા ઈ શક્યતા નથી. મહત્તમ તાપમાન અને લઘુતમ તાપમાન સામાન્દ્ય રહેવાની શક્યતા છે. 

ર્સામાન્ય કૃષિ 
ર્સલાહ 

→ મગફળીમાં ગ રના વનયંત્રણ માટ  લલા રા થ લા નીલ (૭૫ વ પા) એથવા મ ન્કા ઝ બ (૭૫ વ પા) દવા ૪૦ ગ્રામ પ્રવત પંપ વરાપ  છાંટવી. 

→ કપાર્સના પાકમાં વધુ ઉત્પાદન મ ળવવા માટ  ૭૫ થી ૧૦૦ વદવર્સ  કપાર્સના છા ડની ટા ચ કાપવાની ભલામણ છ . 

→ શશયાળુ પાકા  માટ  ખ ત આયા જન કરવું. 

→ જમીન એન  પયાવવરણના સ્વાસ્થ્યનું વવચારી જૌવવક ખાતરા  એન  દવાઆ ના  ઉપયા ગ કરવા . 

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


→ શશયાળુ પાકા  માટ  ખ ત આયા જન કરવું. લર્સણ, ડંુગળી એન  રાયડાનું વહ લી તક  વાવ તર કરી દ વું. 

SMS → કાપણી કર લ પાકન  ર્સીધું વ ચાણ કરવાન  બદલ  મુલ્ય વધવન કરીન  વ ચાણ કરવાથી વધુ નફા  મ ળવી શકાય. 

 
 

પાક મુજબ કૃષિ ર્સલાહ 
 

પાક પાક એવસ્થા 
કામગીરી / જાત / 
રા ગ/ જીવાત 

કૃષિ ર્સલાહ 

એજમા   જમીનની તૌયારી • જમીનની ૨ થી ૩ ઓડી ખેડ કરી સમાર મારી ખતેર તૌયાર કરવુ.ં 

• પાયાના ખાતર તરીકે ૪૪ વક.ગ્રા. ડી.અે.પી. અન ે૨૬ વક. ગ્રા. યુવરયા જમીન ચકાસણી અહેવાલ 

પ્રમાણે જરૂવરયાત મુજબ ઓપવું. 

રાઈ/ 
રાયડા  

ખ ત આયા જન 
એન  જાત 
પર્સંદગી 

વાવ તર • ઓેક્ાેબરના પ્રથમ પખવાવડયામા ંગરમીનું પ્રમાણ ઘટે ત્યાર ેવાવેતર કરી કરી શકાય. 

• જતાે: વરુણા, ગુજરાત રાઈ-૧, ૨, ૩ 

વાવણી એંતર એન  
બબયારણના  દર 

• બે ચાસ વચ્ચ ે૪૫ સમેી બ ેછાેડ વચ્ચ ેસરેરાશ ૧૦ થી ૧૫ સમેી અંતર રાખી બીજ ૨ થી ૪ સમેીની 

ઊંડાઈઅે પડ ેતે રીતે દંતાળ ની મદદથી વાવણી કરવી, જેના માટે પ્રષત હેકટરે ૩.૫ થી ૫ વકગ્રા 

શબયારણની જરૂવરયાત રહે છે. 

ષમશ્ર પાક • રાઈ (૩.૫ વકગ્રા) +રજકાનુ ં શબયારણ (૫ વકગ્રા) ષમશ્ર કરી ચાસમાં વાવી શકાય અથવા રાઈન ે

પ્રથમ વપયત  ઓપતી વખતે રજકાનું ૫ વકગ્રા શબયારણ પંુખી (છાંટી)ને વાવી શકાય. 

શશયાળુ / રવવ 
પાકા  

જમીન ચકાર્સણી જમીન ચકાર્સણી 

• જમીન ચકાસણી અે ખતે ઓયાેજનનું ખુબ મહત્વનું પાસુ ંછે, રવવ પાકાે વાવ્યા પહેલા પાેતાની 

જમીનની જમીન ચકાસણી કરાવી. 

•  જમીનનાે નમુનાે લેવા માટે જમીન પર કાેદાળી કે ખુરપીથી V ઓકારનાે ૨૫ સમેી ઊંડાે ખાડા ે

કરવાે. ખાડાની અેક બાજુઅેથી ૨ થી ૩ સમેી જડાઈનાે થર ઓકૃષત ૨ મુજબ નમુના માટે લેવાે, 

ઓ રીતે ૮ થી ૧૦ જગ્યાઅેથી પ્રષત હેક્ર માટી લઇ બરાબર ષમશ્ર કરી અેક વકલાગે્રામ માટી 

ચકાસણી માટે તૌયાર કરવી, અન ેનજીકની જમીન ચકાસણી પ્રયાેગશાળામા ંઓપવા. 

ચણા ખ ત આયા જન 
એન  જાત 
પર્સંદગી 

વાવ તર • ચણાના વાવતેર માટે જત અને શબયારણની પસદંગી કરવી. 

• નવેમ્બરનાં પ્રથમ પખવાડીયા દરમ્યાન વપયત ચણાની જતાેનું વાવતેર કરવું. શબનવપયત ચણાની 

જતાેનું વાવેતર ઓેકટાબેરના છેલ્લા અઠવાડીયાથી કરી શકાય, જેના માટે શબયારણની વ્યવિા 

કરવી. 

ઘઉં ખ ત આયા જન 
એન  જાત 
પર્સંદગી 

વાવ તર • ઘઉંના વાવતેર માટે જત અને શબયારણની પસદંગી કરવી 

• વહેલી વાવણી (૧૦ નવેમ્બર પહેલા): જી.જે.ડબલ્યુ ૪૬૩ 

• 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 

ધાણા  વાવ તર • ભલામણ કરેલ જત : ગુજરાત ધાણા -૨ 

• નવેમ્બરના પ્રથમ પખવાવડયામાં જમીનીની ફળરુપતાન ેઅનુકુળ ૩૦ થી ૪૫ સમેી હારમાં ઓેરીન ે

વાવતેર કરવુ ં

જીરં  વાવ તર • ભલામણ કરેલ જત: ગુજરાત-૪ 



• વાવતેર સમય: નવેમ્બરનું પ્રથમ પખવાવડયું 

ડંુગળી 
(શશયાળુ) 

જમીનની તૌયારી વાવ તર • ધરંુ ઉછેર: સપ્ટેમ્બર-ઓેક્ાબેર 

• ફેર રાપેણી: નવેમ્બર-ડીસમે્બર 

• જતાે: ગુજરાત સફેડ ડુંગળી-૧, પીળીપત્તી, તળજ લાલ, અેગ્રીફાઉન્દ્ડ લાઈટ રેડ, ગુજરાત 

જૂનાગઢ લાલ ડુંગળી-૧૧ 

 ધરં ઉછ ર • ધરૂવાડીયા માટે પસદં કરેલ જમીનમાં થાેડી ઊંડી ખેડ કરી ૪ થી પ મીટર લબંાઈ અને ૯૦ થી 

૧૨૦ સ.ેમી. પહાેળાઈના ગાદી કયારા બનાવવા. 

• અેક હેકટરના રાપેાણ માટે ૪ થી પ ગુંઠાનું ધરૂવાડીયું બનાવવું. જેમાં ૨૦૦ થી ૩૦૦ વક.ગ્રા. 

છાણણયુ ખાતર તથા ૪૦ થી ૫૦ વક.ગ્રા. અેરંડીના ેખાેળ જમીનમા ંભળેવી જમીન તૌયાર કરવી.  

• રાસાયણણક ખાતરમાં નાઈટર ાેજન ૫ વક.ગ્રા., ફાેસ્ફરસ ૨.૫ વક.ગ્રા. અન ેપાેટાશ ૨.૫ વક.ગ્રા. 

પ્રમાણે કયારાની અંદર બધુ ખાતર પંખી પંજેઠીથી જમીન સાથે ભળેવવું.  

• વધુમાં ધરૂવાડીયા માટે બીજનું પ્રમાણ ૮ થી ૧૦ વક.ગ્રા./હે. રાખવું તેમજ બીજને ઉપયાેગમાં લેતા ં

પહેલા થાયરમ ૨ ગ્રામ/વક.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે પટ ઓપવાે.  

લર્સણ ખ ત આયા જન 
એન  જાત 
પર્સંદગી 

વાવ તર • ઓેક્ાેબરના પહેલા અઠવાવડયા થી છેલ્લા અઠવાવડયા સધુી વાવી શકાય. 

• સધુારેલ જતાે: ગુજરાત લસણ-૩, ૪, ગુજરાત જૂનાગઢ લસણ-૫, તથા યમુના સફેદ-૨, ૩ 

જમીનની તૌયારી • દેશી ખાતર ૧૦ થી ૧૫ ટન પ્રષત હેકટર. 

• અથવા રસાયણણક ખાતર ૧૧૦ વકલાેગ્રામ ડીઅેપી, ૧૧ વકગ્રા યુવરયા અને ૮૫ વકગ્રા મ્યુરેટ ઓેફ 

પાેટાશ પ્રષત હેક્ર પ્રમાણે જમીન ચકાસણી કરાવ્યા બાદ જરૂવરયાત મુજબ ઓપવુ ં(ભલામણ 

કરેલ માત્રા  ૫૦-૨૫-૨૫ ના-ફાે-પાે/હે.) 

• ઉધઈના વનયતં્રણ માટે લીબંાેળીનાે ખાળે ૨૫૦ વકગ્રા પ્રષત હેકટર ઓપવા ે

• ગંઠવા કૃષમના અસરકારક વનયતં્રણ માટે અેરંડીનાે ખાેળ અથવા રાયડાનાે ખાેળ અથવા 

લીબંાેળીનાે ખાેળ ૧ ટન પ્રષત હેક્ર પ્રમાણે વાવણીના બે ત્રણ વદવસ પહેલા જમીનમાં ઓપવુ.ં 

તરબૂચ વાવ તર વાવ તર • શિયાળાની ઋતુનુું ફળ મળેવવા માટે કે જયારે સારા બજારભાવ મળે ત ેમાટે વરસાદ પૂરાે થાય કે 

તરત સપ્ટેમ્બર થી ઓેક્ાબેર ના અુંત સધુીમાું તરબુચનુું વાવેતર કરવુું જેથી તેને ૫૫ દદવસ સધુી 

ગરમી મળે અને વાનસ્પતતક દવકાસ થઈે જાય પછી ઠુંડી પડ ેતાે પણ અેના ફળ ના દવકાસ માટે 

કઈ વાુંધા ેઓવતાે નથી. 

મગફળી 
(ચા માર્સુ) 

ફૂલ થી ર્સુયા એન  
ડા ડવા 
બંધાવવાની   
એવસ્થા/ પાક 
એવસ્થા 

 • મગફળી પદરપકવ થાય અેટલ ેપાણી ઉતરી ગયા બાદ તરુુંત જ જમીનમાું પૂરતા ેભેજ હાેય ત્યાર ે

ઊભડી પ્રકારની મગફળીના છાેડ ખેંચીને ઉપાડી લેવા, જ્યારે અધધ-વેલડી અને વેલડી મગફળીન ે

પહેલા બળદથી કરબ (રાુંપ) અથવા તાે ટર ેકટરથી રાુંપ મારી છાેડ ભેગા કરી લઈ, નાના નાના 

પાથરા (ઢગલા) ખેતરમાું કરી ૬ થી ૭ દદવસ સધુી સયૂધપ્રકાિમાું સકૂવવા દેવા. 

એ રંડા વાનસ્પવતક વૃબિ ઘા વડયા ઈયળ • દદવેલાના પાકમાું ઘાડેીયા ઈયળની સુંખ્યા છાડે દીઠ ૪ થી વધ ુ હાેય ત્યાર ે તેના દનયુંત્રણ માટે 

કલાેરપાયરીફાેસ ૨૦ ઈસી ૨૦ મીતલ અથવા ક્કવનાલફાેસ ૨૫ ઈસી ૨૦ મીતલ ૧૦ તલટર પાણીમાું 

ભેળવીન ેછું ટકાવ કરવાે. 

કપાર્સ 
 

વાનસ્પવતક વૃબિ 
થી ચાબખા 
એવસ્થા 

 • બી.ટી. કપાસમાું યુરીયા અને અેમાેદનયમ સલ્ફેટ અને મ્યુરેટ ઓેફ પાેટાિ દરેક ૩૦ કી.ગ્રા./હે. 

પુરતી ખાતર તરીકે ઓપવુું. 

• બી.ટી. કપાસમાું વાવેતર બાદ ૬૦, ૭૫ અને ૯૦ દદવસ ે૧ ટકા મલ્ટી માઈક્ાેન્યટુર ીયુંટના દ્રાવણના ે

(૧૦ લીટર પાણીમાું ૧૦૦ ગ્રામ) છું ટકાવ કરવાે. 

• કપાસના પાકમાું વધ ુઉત્પાદન મળેવવા માટે ૭૫ થી ૧૦૦ દદવસ ેકપાસના છાડેની ટાચે કાપવાની 

ભલામણ છે. 

લીબં ુ ફળ/ફૂલ 
એવસ્થા 

ર્સામાન્ય • ઉનાળામાું વધુ ફાલ લેવા માટે ચાેમાસુું પૂરું  થયા બાદ વાડીન ેખેડી નાખવી અને ૨૦ દદવસ સધુી 

જમીનને તપવા દેવી, સકુી અન ેરાગેીસ્ટ ડાળીઓે કાપી દૂર કરવી અન ેબાડેાો તમશ્રણ ના ેછું ટકાવ 

કરવાે, ૨૦ દદવસ બાદ ભલામણ મુજબ ખાતર ઓપી હળવુું દપયત ઓપવુું જેથીફૂલાે ઓવાની 

િરૂઓત થિ.ે ઘણી વખત ઓવી માવજત ઓપ્યા બાદ વાનસ્પતતક વૃદ્ધિ થવાથી ફૂલાે ઓવતા 

નથી ઓવા સુંજાેગાે માું ૧૦ ppm 2.4.D. અથવા ૫૦ ppm NAA નાે ૧% યદુરયા દ્રાવણ સાથ ે

છું ટકાવ કરવાે. 



• લીુંબુના પાકમાું ચાેમાસાની ઋતુમાું ફળાે ઉતારવાની પ્રદક્યા ચાલુ હાયે છે. વધુ વરસાદને કારણે 

પાણી ભરાઈ રહેવાથી લી ુંબુના ફળાે જલ્દી પીળા પડી પાકી જાય છે અને સાથે સાથ ેવધુ ભેજ 

હાેવાથી લી ુંબમુાું બળીયા ટપકાું (સાઈટરસ કેન્કર) નામના ે રાેગ જલ્દી ફેલાય છે. ઓ રાેગના 

દનયુંત્રણ માટે સ્ટર ેપ્ટાેસાયકલીન અને બાદવસ્ટીનના તમશ્રણનાે છું ટકાવ ૧પ દદવસના અુંતરે બે વાર 

કરવાે જરૂરી છે. 

લીબંુનું પતંષગયંુ નસવરીમાં રાપેાઓ ે ઉપરની તથા જ બગીચામાથંી ઇંયળાેના ે

હાથથી વીણીને નાશ કરવાે.  

ઉપદ્વવની શરૂઓતમાં લીમડાની લીબાળેીની મીજનાે ભૂકાે ૫૦૦ 

ગ્રામ (પ % અકવ) ૧૦ ષલટર પાળીમાં ભેળવીન ેછંટકાવ કરવાે. 

વકવનાલફાસે, રપ ઈસી ૨૦ ષમ.ષલ. ૧૦ ષલટર પાલીમાં ષમશ્ર કરી 

છંટકાવ કરવાે. 

પાનકા રીયંુ • લીબંુમાં નવી ફૂટ નીકળતી હાેય ત્યારે છટણી કરવી નહી.ં  

• વારંવાર નાઈટર ાેજનયકુ્ત ખાતરાે ઓપવા નહી.ં 

• ઉપરવની શરૂઓતમાં લીમડાનું તેલ ૫૦ ષમ.ષલ. અથવા લીમડા અધાવરત તૌયાર કીટનાશક ૨૦ 

ષમ.ષલ. (૧ ઇસી) થી ૪૦ ષમ.ષલ. (૦.૧૫ ઇસી) અથવા લીમડાનાે ખાેળ ૧ વક.ગ્રા. ૧૦ ષલટર 

પાણીમાં ભળેવી છંટકાવ કરવાે. 

• ડાયમીથાેઅેટ ૩૦ ઈસી ૧૦ ષમ.ષલ. અથવા અેસીફેટ ૭૫ અેસપી ૧૦ ગ્રામ અથવા વકવનાલકાેસ 

રપ ઈસી ૨૦ ષમ.ષલ. અથવા ફેનવાલરટે ૨૦ ઈસી પ ષમ.ષલ. અથવા સાયપરમેષિન ર૫ ઈસી ૪ 

ષમ.ષલ. અથવા ડલે્ટમેષિન ૨.૮ ઈશી પ ષમ.ષલ. ૧૦ ષલટર પાણીમાં ભળેવીને છંટકાવ કરવા.ે જરૂર 

જણ્યાય તાે ૧૫ વદવસ બાદ બીજ ેછંટકાવ કરવાે. 

આંબા    • વધુ વરસાદ અન ેખતેરમાું પાણી ર૪ કલાકથી વધુ સમય માટે ભરાઈ રહેવાથી ઝાડના મૂળમાું 

હવાની અવરજવર બુંધ થવાથી શ્વાસાશે્વાસની દક્યામાું અડચણ ઊભી થાય છે. પાણીનાે ભરાવા ે

દૂર કયાધ બાદ ઝાડના થડને માટી ચડાડવવી જેથી પાણી થડના સુંપકધમાું ઓેછુું  ઓવે. વરાપ 

અવસ્થાઅે ઝાડને સકૂારાથી બચાવવા બાેડાોતમશ્રણ જમીનમાું ઓપવુું. ખતેરમાું ઝાડ ઉપર 

ગુુંદરીયાે (ગમાેસીસ) માલમૂ પડ ે તાે ગુુંદરીયાની અસરવાળી જગ્યાઅે કાથીદાેરીથી સાફ કરી 

બાેડાોતમશ્રણની પેસ્ટ લગાવી અને જમીનમાું ઝાડની ઉું મર અનુસાર પ૦ ગ્રામથી ર૦૦ ગ્રામ 

કાપેરસલ્ફેટ જમીનમાું બે હપ્તામાું ઓપવુું. 

શાકભાજી  ધરં ઉછ ર/રા પણી 
વાવ તર  

• મરચી,ટમેટી, રીગંણ, અને કાબેીઝ્ના ધરંુ તૌયાર કરવા (ગ્રીન શડે નેટમાં અન ેનેટની ઊંચાઈ ૬.૫ 

ફૂટ રાખવી) ગાદી ક્યારા બનાવી તેમાં બીજનું વાવતેર કરવું. ધરંુ તૌયાર હાયે તા ે ફેર રાપેણી 

કરવી. 

• જમીન જન્દ્ય ફૂગનાે ઉપરવ ના થાય તે માટે બીજને  મેન્દ્કાેઝેબ અથવા થાયરમ અથવા વીટાવકે્ષ 

પૌકી કાેઈ અેક દવાના ે ૨-૨.૫ ગ્રામ પ્રષત વકલ્લા ેબીજ મુજબ પટ ઓપવાે. તમેજ વાવેતર બાદ 

૧૦-૧૫ વદવસ ે મેન્દ્કાેઝેબ ૭૫ % વે.પા.નુ ં  ૨.૫ ગ્રામ  પ્રષત લીટર પાણીમા ં ષમશ્ર કરી ધરુના 

ક્યારામા ંડર ને  ્ચિં ગ કરવુ ંજેથી સકુારાે ના ઓવે. 

પાનકા રીયંુ •  પાનકાેરીયાના વનયતં્રણ માટે 

સ્પીનાેસાડ ૪૫ અેસસી ૩ મીતલ 

અથવા સાયાન્ટટર ાદનલીપ્રાેલ ૧૦ 

ઓેડી ૨૦ મીતલ ૧૦ તલટર પાણીમાું 

ભેળવી છું ટકાવ કરવાે. 

ધરૂ મૃત્ય/ુ ધરૂના  
કા હવારા  

• રાેગ દેખાય ત્યારે અેઝાેક્સિસ્ટરાબેીન ર૩ અેસસી ૧૦ 

ષમ.ષલ. ૧૦ ષલટર પાણી અથવા ફેનામીડાેન ૧૦% + મેન્દ્કાેઝેબ ૫૦% 

વપેા ૩૦ ગ્રામ ૧૦ ષલટર પાણીનાે છંટકાવ કરવા ેઅથવા મેટાલેક્ષીલ 

અેમઝેડ ૬૮ વપેા ૨૦૦ ષલટર પાણીમાં ૩૨ ગ્રામ મુજબ ઓેગાળી અેક 

ગુંઠા વવસ્તારમાં ઝારાથી રડેવું અથવા બાેડાો ષમશ્રણનું રાવણ ઝારાની 

મદદથી પ્રષત ચારેસ મીટર ે૨ લીટર મુજબ ઓપવું. 



કા કડવા • રાેગના ે ફેલાવા ેસફેદમાખીથી થતાે હાઈે તેના વનયતં્રણ 

માટે મરચીના પાકમા ં ફેનપ્રાપેેિીન ૩૦ ઇસી ૩.૪ ષમ.ષલ. અથવા 

પાયરીપ્રાકે્ષીફેન ૧૦ ઇસી ૧૬.૬૭ ષમ.ષલ. પ્રષત ૧૦ ષલટર પાણી તેમજ 

ટામેટીના પાકમાં સાયા્ટર ાવનષલપ્રાલે ૧૦.૨૬ ઓેડી ૧૮ ષમ.ષલ. 

અથવા ડાયષમથાેઅેટ ૩૦ ઇસી ૧૦ ષમ.ષલ. અથવા સ્પાયરાેમસેીફેન 

૨૨.૯ અેસસી ૧૨.૫ ષમ.ષલ. અથવા થાયામેથાેક્ઝામ રપ ડબલ્યજુી ૪ ગ્રામ અથવા 

ઇમીડાકલાપે્રીડ ૧૭.૮ અેસઅેલ ૩ ષમ.ષલ. પ્રષત ૧૦ ષલટર પાણીમા ંભળેવી છંટકાવ કરવાે. 

પશપુાલન 

 

  • નવજત બચ્ચાને ખીરૂ પીવડાવાે. 

• પશઓેુનું સ્વિ પરીક્ષણ કરાવવું. 

• લીલાે ઘાસચારા ે(મકાઈ, જુવાર અને અન્દ્ય) વધ ુહાેય તાે સાયલેજ બનાવવું. 

• પશઓેુને સ્વચ્છ, જંતુ સવહત, વનમવળ પાણી પીવડાવવું. 

• પશઓેુને ખનીજ ઈંટાે ચટાડવી. 

• પશ ુરહેઠાણની સફાઈ કરી, ચૂનાે લગાડવાે. 

• ઓેક્ાેબર મવહનાનાં છેલ્લા અઠવાવડયાથી ઓેટ, બાજરી, મકાઈ, બરસીમ, રજકા,ે 

સયૂવમખુી અને ચચકારેીની વાવણી કરવી. 

 
 

 

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 ક્સકલક 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 https://chat.whatsapp.com/Fwl0rJcH4xAAmNQcEoUx42  

બાબરા https://chat.whatsapp.com/C7w8EmBX6R91xuE5pjhcHM  

બગર્સરા https://chat.whatsapp.com/DJRbchBVIWbFEYckiVNm1b  

ધારી https://chat.whatsapp.com/K2q9Pe2dCr05xh5aFk0QCi  

જાફરાબાદ https://chat.whatsapp.com/J0Ogogzrxc2Ag1j0d8JiIZ  

ખાંભા https://chat.whatsapp.com/G6TfjDszFGT1t1ZWUFx7k6  

કંુકાવાવ-વવડયા https://chat.whatsapp.com/J9dXYqq6zfn0dxqC9sahv2  

લાઠી https://chat.whatsapp.com/Chp9EkLlLHWIdxz3kARDWg  

લીલીયા https://chat.whatsapp.com/IxgZHSQE1ByF1gQCjxThLw  

રાજુલા https://chat.whatsapp.com/EeJCPKzYl4zLmDrAOyMIFf  

ર્સાવરકંુડલા https://chat.whatsapp.com/L8DHrI9gCUX2BOQy3yLf79  
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Join our Telegram channel and block wise WhatsApp groups 

 

Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 082 (2022) 

Date:14-10-2022 

 
Weather Forecast from 15/10/2022 to 19/10/2022 

# Parameter 12/10/2022 13/10/2022 14/10/2022 15/10/2022 16/10/2022 
1 Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

2 Max.Temp.(°C) 35 35 35 35 36 

3 Min.Temp.(°C) 22 22 22 23 23 

4 RH-I (%) 46 44 47 38 43 

5 RH-II (%) 22 22 21 19 19 

6 Wind Speed (kmph) 14.2 15 16.3 15.5 11.7 

7 Wind Direction(deg.) 
68 68 68 58 73 

ENE ENE ENE ENE ENE 

8 Total CC (octa) out of 8 1 1 5 3 2 

Note: Above forecast is the average situation of whole district 
 

Agro-Advisory 

Weather 

Summery 

 

 

 

▪ The weather in Amreli District is likely to be humid and partly cloudy in next 5 days. 

No probability of rainfall in district in next five days. The minimum temperature is likely 

to be 22-23 °C. The maximum temperature is likely to be 35-36° C in next five days. 

 

▪ Wind direction likely from ENE in next 5 days with gusts of 11 to 17 km/h. 

 

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

region on 20 to 25 October. Maximum temperature and minimum temperature likely 

normal on period of extended range forecast.  

General 

Advisory 
→ Appy spray of Chlorothalonil 75 WP or Mancozeb 75 WP @ 40 g per pump for control 

of groundnut rust. 

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


 

Crops Crop Stage Practices Advisory 

Ajwain  Land 

preparation 
• Prepare the land for sowing of Ajwain by 2 to 3 

cultivation 

• Apply DAP @ 44 kg and Urea @ 26 kg per hectare 

according to soil testing report. 

Mustard Land 

Preparation 

and sowing 

Sowing • Sowing time: 1st fortnight of October when 

temperature relatively decreasing. 

• Varieties: Varuna, Gujarat Mustard-1, 2, 3 

Spacing and 

seed rate 
• Spacing: 45 X 10 to 15 cm, Depth of sowing: 2 to 4 

cm, 

• Seed rate 3.5 to 5 kg 

Mixed 

cropping 
• Mustard (3.5 kg seed rate) can be sowing as a mixed 

crop with lucerne (5 kg seed rate). 

Rabi crops Soil testing Soil Testing 

•  Make 25 cm of V shape in soil by farm 

implement, take 2 to 3 cm of layer from the deep soil. 

Take this type of sample from 8 to 10 spot from 1 

hectare in reference to figure-1 and well mixed it and 

use 1 kg soil for the soil testing. 

→ It is recommended the detopping in cotton crop at 75 to 100 DAS for more yield and 

economic return. 

→ Do Land preparation, crop and variety selection of Rabi Crops. 

→ Use bio-fertilizers and bio pesticides by soil and environmental health keep in mind. 

→ Planning of Rabi season crops to be made, Sowing of garlic, onion and mustard as 

soon as possible. 

SMS 

Advisory:  
→ More profit can be made by selling the harvested crop by value addition instead of 

selling it directly to the market. 



Chickpea Land 

Preparation 

and Variety 

selection 

Sowing • Sowing the irrigated varieties from first fortnight of 

November, and non-irrigated varieties in last week of 

October month.  

Wheat Land 

Preparation 

and Variety 

selection 

Sowing • Early sowing: (before 10th November): GJW-463. 

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

GW-366, 496. 

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

GW-173,11 and Lok-11. 

Corriender  Sowing • Recommended variety: Gujarat Corriender-2. 

• Sowing time: 1st fortnight of November. 

Cumin  Sowing • Recommended variety: Gujarat cumin-4. 

• Sowing time: 1st fortnight of November. 

Onion Land 

Preparation 

and Variety 

selection 

Sowing • Seedling: September to October 

• Transplanting: November-December 

• Varieties: Gujarat White Onion-1, Pili Patti, Talaja 

Red, Agrifound light red, Gujarat Junagadh Red 

onion-11 

Seedling • Prepare raised bed (4 to 5 m* 1 to 1.2 m). 

• 400 to 500 square meter area of seedling Required for 

1 hectare of transplanting. 

• Apply FYM @ 200 to 300 kg and Castor cake @ 40to 

50 kg per 4 to 5 R land. 

• Or Apply Nitrogen @ 5 kg, Phosphorus @ 2.5 kg and 

Potassium @ 2.5 per 500 square meters for nutrient 

management by chemical fertilizer. 

• Seed rate: 8 to 10 kg/ha, Treat the seed with thiram or 

captain @ 2 g/kg seed. 

Garlic Land 

Preparation 

and Variety 

selection 

Sowing • Sowing time: October 1st to 21. 

• Varieties: Gujarat Garlic-3,4, Gujarat Junagadh 

Garlic-5, Yamuna Safed-2, 3. 

Land 

Preparation 

• Apply FYM @ 10 to 15 t/ha. 

• Or Apply DAP @ 110 kg, Urea @ 11 kg and MOP @ 

85 kg per hectare according to soil testing report and 

soil requirement. 

Water 

Melone 

Sowing  • For take good market return sowing of water melone 

should be done in September and October month 



Onion 

(Kharif) 

Growth and 

Bulb 

Development 

 • Remove excess water from the field due to heavy 

rainfall. 

Groundnut Pegging and 

Pod 

development  

 • After removing the excess water pull out the crop if it 

is on harvesting maturity 

• Cover up or transport to shade the harvested crop due 

to forecasted light to moderate rainfall in district 

Castor Vegetative 

Growth 

Castor 

Semilooper 
• Apply Chlorpyriphos 20 EC or Quinalphos 25 EC @ 

20 ml/10 litre water if there observed ≥4 Larvae of 

casor semilooper per plant. 

Cotton Vegetative to 

first square 

 
• Apply Urea, Amonium sulphate and MOP @ 30 

kg/ha as a supplimentary dose in cotton as per the soil 

testing report 

• Foliar spraying of multi-micronutrient formulation 

Grade IV (Fe-Mn-Zn-CuB, 4.0-1.0-6.0-0.5-0.5 %) @ 

1% at 60, 75 and 90 DAS in Bt. cotton crop is 

advised. 

Citrus Flowering Lemon 

Butterfly 
• Hand picking and destroy the 

larvae from the orchard. 

• Spray neem seed kernal 

extract 500 g (5%) in 10 liter 

water at intial stage of pest. 

• If there is more infestation, Spray quinalphos 25 EC 

@ 20 ml/ 10 liter of water.  

Leaf miner 
• Apply monocrotophos 0.05% @ 15 ml of Dimethoate 

0.03% @ 15 ml in 10 lit of water @ 15 days of 

interval. If there is more infestation of whitefly, spray 

acetamiprid 20 SP @ 3 g in 10 lit. of water. 

Vegetable 

Crops 

Seedling, 

Vegetative and 

Fruiting 

Transplanting 
• Carry out transplanting for tomato, chili, brinjal and 

early cauliflower those who have seedlings ready for 

T.P. 

•  To prevent soil borne disease drenching of nursery 

bed should be done with Mencozeb 75 % WP @ 2.5 

gm/ litre of water after 15 DAS.  

  Leaf miner 
•  Spray 

Spinosad 45 SC @ 3 

ml or 

Cyantraniliprole 10 



OD @ 20 ml in 10 liters of water for control of leaf 

miner. 

  Damping off 
• When the disease appears, spray 

azoxystrobin 23 SC @10 ml or 

fenamidone 10% + Mancozeb 20% WP 

30 gm in 10 liters of water or drenching 

of metalaxyl MZ 68 WP @ 32 g in 200 

liters of water per 100 square meter or 

supply bordeux mixture @ 2 litre per square meter. 

Livestock

 

  • A new born calf should be given colostrum. 

• Health checkup should be done of animals. 

• Make the silage of green fodder if available more then 

requirement. 

• Clean water should be given to the calf. 

• Applying the lime after the cleaning of animal shed. 

• licking Mineral bricks to animals. 

• Sowing to be done of fodder pearl millet, maize, 

lucern, sunflower at the end of the month 

 

 

 

 

 

Subject Matter Specialist 

Agrometeorology 

 

  



Click your block to join whatsapp group of DAMU 
 

Amreli 
https://chat.whatsapp.com/Fwl0rJcH4xAAmNQcEoUx42  

Babra 
https://chat.whatsapp.com/C7w8EmBX6R91xuE5pjhcHM  

Bagasara 
https://chat.whatsapp.com/DJRbchBVIWbFEYckiVNm1b  

Dhari 
https://chat.whatsapp.com/K2q9Pe2dCr05xh5aFk0QCi  

Jafrabad 
https://chat.whatsapp.com/J0Ogogzrxc2Ag1j0d8JiIZ  

Khambha 
https://chat.whatsapp.com/G6TfjDszFGT1t1ZWUFx7k6  

Kunkavav-

vadia https://chat.whatsapp.com/J9dXYqq6zfn0dxqC9sahv2  

Lathi 
https://chat.whatsapp.com/Chp9EkLlLHWIdxz3kARDWg  

Lilia 
https://chat.whatsapp.com/IxgZHSQE1ByF1gQCjxThLw  

Rajula 
https://chat.whatsapp.com/EeJCPKzYl4zLmDrAOyMIFf  

Savarkundla 
https://chat.whatsapp.com/L8DHrI9gCUX2BOQy3yLf79  
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