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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. ૦૫૬/૨૦૨૨ 
તા. ૧૫-૦૭-૨૦૨૨ 

 
એમર લી જીલ્લાની તા. 16/07/2022 થી 20/07/2022 ની હવામાન આગાહી: 

# હવામાન પવરબળા  16/07/2022 17/07/2022 18/07/2022 19/07/2022 20/07/2022 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 60 20 20 15 15 

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

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

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 84 83 84 84 82 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 72 68 62 56 58 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 27.9 28.6 22.5 20.3 23.1 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
202 207 246 248 248 

દક્ષિણ નૌરુત્ય દક્ષિણ નૌરુત્ય પશ્ચિમ નૌરુત્ય પશ્ચિમ નૌરુત્ય પશ્ચિમ નૌરુત્ય 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 8 6 3 5 7 

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 ઠંડુ, ઓંશ્ચશક ભેજવાળુ અને માેટાભાગે વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. ઓગામી 
૫ વદવસ દરષમયાન જીલ્લા માં માેટાભાગના વવસ્તારાેમા ંહળવા થી મધ્યમ, ઘણા વવસ્તારાેમા ંમધ્યમ થી ભારે તેમજ અમુક વવસ્તારાેમાં ભાર ે
થી અષત ભારે 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 કરતા વધ,ુ એંદાજીત ૨૦-૨૯ વકમી/કલાક ર્સુધી ની રહ વાની શક્યતા છ . વદશા મા ટાભાગ  દક્ષિણ નૌરુત્ય થી  
પશ્ચિમ નૌરુત્ય રહ વાની શકયતા છ .  
 
આગા તરંુ એનુમાન: તા. ૨૧ થી ૨૭ જુલાઈ દરષમયાન સાૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છ વવસ્તારમા ંહવામાન ઓંશ્ચશક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. 
ઘણી જગ્યાઓે પર હળવા થી મધ્યમ, તેમજ અમુક જગ્યાઓે પર મધ્યમ થી ભારે વરસાદની શક્યતા છે, મહત્તમ તાપમાન અને લઘુતમ 
તાપમાન સામાન્દ્ય રહેવાની શક્યતા છે. 

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


ર્સામાન્ય કૃષિ 
ર્સલાહ 

→ વાવણી વખતે શ્ચબયારણ અને રસાયણણક ખાતરનું ષમશ્રણ કરવાથી શ્ચબયારણને નુકસાન થઇ શકે છે, રસાયણણક ખાતર હમેશા બીજ થી ૫ 

સમેી દુર રહે તેમ ભરવું. નાઈટર ાેજન યકુ્ત ખાતર હમેશા બે અથવા ત્રણ ભાગમાં ઓપવું, દા. ત. વાવણી સમયે ૧ ભાગ ઓપેલ છે તાે ત્યાર 

બાદ તેની પછીના અેક અથવા બે ડાેઝ ભલામણ મુજબ ઓપવા. 

→ કુદરતી વધુ વરસાદી પવરસ્થિષતમા ંખડૂેતાેઅે ‘ખતેરનું પાણી ખતેરમાં, સીમનું પાણી સીમમાં’ સગં્રહ કરવા પ્રયત્ન કરવાે. 

→ વધારાના પાણીનાે સગં્રહ તથા ભૂગભભ રીચાજભ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ થવું જઈઅે જેથી વ  કિં મતી પાણીનાે અગામી સમયમાં ઉપયાેગ કરી શકાય. 

→ જે ખેતરમાથંી પાણી વનતાર થઈ શકે તેવી વ્યવિા હાેય તા ેઊભા પાકમા ંત્વવરત પાણીના ેવનતાર થાય તેવા પગલાં લેવાથી પાકન ેબચાવી 

શકાય અને ઉત્પાદન મેળવી શકાય. 

→ 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 રિણ મળે કારણ કે ચાેમાસામાં કરષમયાનું 

પ્રમાણ વધ ેછે. 

SMS → ઉભડી મગફળી અને અેરંડા અથવા તુવેરને ૩:૧ ના પ્રમાણમાં ઓતંર પાક તરીકે લેવાથી અેકલા મગફળીના પાક કરતા વધુ વળતર મળે છે. 

 

પાક મુજબ કૃષિ ર્સલાહ 

પાક પાક એવસ્થા 
કામગીરી / જાત / 
રા ગ/ જીવાત 

કૃષિ ર્સલાહ 

એ રંડા  વાવ તર 
• જુલાઈથી ઓ ગષ્ટ્ના મધ્ય ભાગ 

સધુીમાં વાવણી કરવી. ઓ ગષ્ટ્ 

માસમાં વાવણી કરવાથી પાકન ે

ઘાેડીયા ઈયળ તથા ડાેડવા કાેરી ખાનાર ઈયળાેના ઉપરવથી થાડેા ઘણા અંશ ેબચાવી શકાય 

છે. 

વાવણીનું એંતર એન  
બીજ દર 

• ૯૦*૧૨૦ થી ૬૦*૭૫ 

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

• બીજના ેદર: ૪ થી ૫ વકગ્રા/હે. 

આંતરપાક • ઉભડી મગફળી અને અેરંડા અથવા તુવેરને ૩ :૧ ના પ્રમાણમાં ઓંતર પાક તરીકે લેવાથી  

અેકલા મગફળીના પાક કરતા વધુ વળતર મળે છે. 

કપાર્સ 

 

વાવ તર વાવ તર • વાવણી લાયક વરસાદ થયેથી જૂલાઈના બીજ અઠવાડીયા સધુીમાં વાવતેર કરવુ ં

 ખાતર • ૧૦ ટન પ્રષત હેકટરે સને્દ્ન્દ્રય ખાતર (છાણીયું ખાતર) નાખવું.  

• રાસાયણણક ખાતરાે જમીનના પરીિણ પછી, વાવેતર સમયે 55 વક.ગ્રા./ હેક્ટર DAP અન ે

125 વક.ગ્રા./ હેક્ટર મ્યુરેટ ઓફે પાેટાસ ઓપી શકાય છે. 

વાવ તર એંતર: • પાયામાં રસાયણણક ખાતર ૫૫ વકગ્રા DAP અને ૧૨૫ વકગ્રા મ્યુરેટ ઓેફ પાેટાશ પ્રષત હેક્ટર 

(જમીન ચકાસણી કરાવ્યા બાદ જેટલું ઘટતું હાેય તેટલું જ નાખવુ)ં 

ક્ષબયારણના  દર: • વપયત વાળા વવસ્તારમાં બે ચાસ વચ્ચે ૧ર૦ સ.ેમી. અને બે છાેડ વચ્ચે ૪પ સ.ેમી., અન ે

શ્ચબનવપયત વવસ્તારમાંઓ અંતર ૯૦, ૩૦ સમેી રાખવુ ં

બીજ માવજત: • ૩.પ થી ૪.૦ વક.ગ્રા./હે, જમીનમાના ભેજને ધ્યાનમાં રાખી ૪-૬ સ.ેમી.ની ઉડાઈઅં વાવણી 

કરવી દેશી જતાે ઓેરીને વાવતેર કરવી શ્ચબયારણનાે દર ૧પ થી ર૦ વકલાગે્રામ પ્રષત હેકટર 

રાખવાે. 

જાત પર્સદંગી • દેશી : ગુજરાત કપાસ દેશી, સકંર-૭, ૯, ૧૧, ગુજરાત કપાસ-૧૩, ૧૭, ર૧, ર૩, રપ 

• સકંર જતાે: ગુજરાત, સકંર કપાસ-૪, ૬, ૮, ૧૦, ૧ર 

• બીટી :ગુજરાત કપાસ  સકંર  ૬, ૮, ૧ર  અન ેજીટીઅેચઅેચ-૪૯ (બીજી-ર) તથા સરકાર 

માન્દ્ય જુદી  જુદી બીટી જતા ે



પરવાણી એન  ખાલા 
પુરવા 

• બે કે વધુ છાડે હાેય ત્યાં અેક છાડે રાખી પારવણી કરવી, તથા જયાં બીજ ઉગલે ન હાેય ત્યા ં

ખાલા જલ્દી પુરવા. 

આંતર પાક • ઓંતર પાક તરીકે મઠ અથવા અડદ નુ ંવાવેતર કરવાથી મુળખાઈ રાેગ 

નું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે. 

• મુળખાઈ રાેગ: છાેડ અેકાઅેક ચીમળાઈ જય છે. ખેતરમાં ગાેળાકાર 

સ્વરૂપે છાેડ સકુાય જય છે. છાેડ સહેલાઈથી ખચંી શકાય છે. 

મગફળી 
(ચા માર્સુ) 

વાવ તર વાવ તર • મગફળીના વાવેતર માટે વરસાદ થયે સમયસરના વાવતેર માટે ઉભડી, અધભવેલડી અથવા 

વેલડી અેમ કાેઈપણ પ્રકારની મગફળીની જતનુ ંવાવેતર કરવું. 

ખાતર • સને્દ્રીય ખતેી કરતા ખડૂેતાેઅે હેકટરે ૮ થી ૧૦ ટન કાેહવાયલેુ ગળતીયુ ખાતર અથવા પ૦૦ 

વકગ્રા વદવેલીનાે ખાેળ જમીનમાં ઓપવાે સાથે જૌવવક કનસાેટીયા (NPK) ખાતર ૧૦ ષમલી 

પ્રષત વકલાગે્રામ શ્ચબયારણે પટ ઓપવાે. 

• રાસાયણણક ખાતર વાપરતા ખેડૂતાેઅે હેકટરે ૧ર.પ વકગ્રા નાઈટર ાેજન, રપ વકગ્રા ફાસે્ફરસ 

અને ૫૦ વકગ્રા પાેટાશ જમીન ચકાસણી કરાવ્યા બાદ જરૂર મુજબ ચાસમા ંઓપવુ.ં  ઓ 

માટે અેમાેનીયમ સલ્ફેટ ૬ર.પ વકલાેગ્રામ અને સીગંલ સપુર ફાસેે્ફટ ૧પ૬ વકલાેગ્રામ પ્રષત 

હેકટરે ચાસમા ંઓપવુ. 

• જમીનમાં ગંધક, લાેહ અને  ઝીકં ની ઉણપ જેવા મળે તાે ૨૦ વકગ્રા સલ્ફર, ૧૦ વકલાેગ્રામ 

ફેરસ સલ્ફેટ અને ર૦ વકલગ્રામ ઝીકં સલ્ફેટ પ્રષત હેક્ટર પાયાના ખાતર તરીકે ઓપવુ.ં 

બીજ માવજત • જમીનજન્દ્ય ફૂગ અન ેસફેદ ઘૌણના જૌવવક વનયતં્રણ માટે ટર ાયકાેડમાભ ૧૦ ગ્રામ પ્રષત વકગ્રા 

બીજ, અને મેટારીજીયમ અેનીસાપે્લી હેકટરે ૮ વકલાેગ્રામ જમીનમાં ઓપવું. 

• જમીનજન્દ્ય ફૂગ અન ેસફેદ ઘૌણના રસાયણણક વનયતં્રણ માટે બીજને વાવતા પહેલા ૩ ગ્રામ 

ફૂગનાશક દવા (થાયરમ અથવા કાબેન્દ્ડઝેીમ અથવા મેન્દ્કાેઝેબ) અને કવીનાલફાેસ રપ ઈસી 

અથવા કલાેરપાયરીફાેસ ર૦ ઈસી માની કાેઈપણ અેક દવા પસદં કરી ૧૫ થી ૨૦ ષમલી દવા 

પ્રષત ૧ કીલાેગ્રામ બીજન ેપટ ઓપી વાવતા પહેલા ૩-૪ કલાક છાંયડામા સકુવી વાવેતર 

કરવું. 

જાતા  • વેલડી જત (ઓગાતેરી વાવણી): જીઅેયુજી-૧૦, જીજી-૧૧, જીજી-૧૩, જીજેજી-૧૭ (માેડી 

પાકતી જતાે). 

• અધભ વેલડી (સમયસર વાવણી-૧૫ થી ૩૦ જુન) : જીજી-ર૦ અને જીજેજી-રર 

• ઉભડી (માેડી વાવણી): જીજી-ર, જીજી-પ, જીજી-૭, જીજેજી-૯ (વહેલી પાકતી જતાે) 

ખાલા પુરવા • બીજનુ સૂ્ફરણ  થયા બાદ જયાં ખાલા પડલે હાેય ત્યાં ૧૦ વદવસમાં દાણા  ચાપંીને વાવતેર 

કરેલ વવસ્તારમાં છાડેની પૂરતી સખં્યા જળવવી.  

આંતરખ ડ એન  
વ  નિં દામણ :  

• મગફળીના પાકને પ્રથમ દાઢે 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 નુકશાન થવા સભંવ રહે છે. અેટલ ેમગફળી સાથે કપાસ, 

અેરંડા, તુવરે, તલ, સયૂભમખુી જેવા પાકાે ઓંતરપાક તરીકે લેવાથી ઉત્પાદન જખેમ ઘટાડી 

શકાય, સરવાળે બે પાકમાંથી ખેડૂતને વધુ ઓવક મળી શકે છે. અેટલે ઓંતર કે રીલે પાક 

પધ્ધષત અપનાવવી. 

પાનના ટપકાના  
રા ગ 

• પાનના ટપકાના રાેગના ઓગાેતરા વનયતં્રણ 

માટે હેક્ઝાકાેનાઝાેલ અથવા ટેબુકાેનાઝાેલ 

દવા ૧૬ મીલી પ્રષત પંપમાં નાખી વરાપે છંટકાવ 

કરવા ે



પાન પીળા પડી 
જવા 
 

• મગફળીના પાકમાં, ખેતરમાં પાણી ભરાવાને લીધે 

લાેહ તત્વની ઉણપ સજભય છે, જેને કારણે પાન 

પીળા દેખાય તાે ૧૦૦ ગ્રામ હીરાકશી તથા ૧૦ 

ગ્રામ લીબુંના ફૂલને ૧૦ લીટર પાણીમાં 

ઓેગાળીને છાંટકાવ કરવા.ે 

• 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 થયે ઓંતરખડે 

કરવી તેમજ જમીનમાં  અેમાેવનયમ સલ્ફેટ ખાતર ઓપાે. 

બાજરા  
(ચા માર્સુ) 

વાવ તર થી 
બીજંાકુરણ 

વાવ તર • વાવણી લાયક વરસાદ થાય કે તરત જ વાવતેર કરવું 

જાતા  • જીઅેચબી-૫૫૮   જીઅેચબી-૫૩૮,  જીઅેચબી-૫૭૭,  જીઅેચબી-૭૧૯,  જીઅેચબી-૭૩૨ 

અને  જીઅેચબી-૭૪૪ 

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

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

તલ (ચા માર્સુ) વાવ તર થી 
બીજંાકુરણ 

વાવ તર • જૂનના ત્રીજ અઠવાડીયાથી જૂલાઈના અઠવાડીયા દરમ્યાન વાવણી લાયક વરસાદ થતા 

કરવું. 

જાતા  • ગુજરાત તલ- ૨,  ગુજરાત તલ-૩, અને   ગુજરાત તલ-૫      

પાન પીળા પડી 
જવા 

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

ના.ફાે.પાે. ખાતર અેક પંપમા ં૫૦ ગ્રામ ઓેગાળી 

સાથે ૩૦ ગ્રામ કાપેર ઓેક્ઝીકલાેરાઈડ ષમિ કરી 

છંટકાવ કરવાે. 

તુવ ર વાવ તર થી 
બીજંાકુરણ 

વાવ તર • વાવણી લાયક વરસાદ થી લઇ જુલાઈ મવહનાના ત્રીજ અઠવાવડયા સધુી વાવતેર કરી શકાય 

જાતા  • વહેલી પાકતી: ગુજરાત તુવેર-૧, ગુજરાત તુવેર-૧૦૧ 

• માેડી પાકતી: જીજેપી-૧, બીડીઅેન-૨, વૌશાલી 

ક્ષબયારણના  દર • વહેલી પાકતી: ૨૦-૨૫ વકલાગે્રામ પ્રષત હેક્ટર 

• માેડી પાકતી: ૧૫-૨૦ વકલાેગ્રામ પ્રષત હેક્ટર 

મગ/એડદ વાવ તર થી 
બીજંાકુરણ 

વાવ તર • વાવણી લાયક વરસાદ  હાયે ત્યા ંસમયસર વાવેતર પૂણભ કરવું 

જાતા  • મગ: ગુજરાત મગ-૪, કે-૮૫૧, ગુજરાત ઓણદ મગ-૫ (પીળા પંચરંગીયા સામે પ્રષતકારક) 

• અડદ: ગુજરાત અડદ -૧, ૨ 

ક્ષબયારણ ના  દર • ૧૮ થી ૨૦ કી.ગ્રા./હેક્ટર 

બીજ માવજત • બીજને વાવતા પહેલા પ્રથમ થાયરમ / કેપ્ટાન / કાબેન્દ્ડાઝીમ ૩ ગ્રામ /વક.ગ્રા., ત્યારબાદ 

કીટનાશક દવા ઈમીડાકલાપે્રીડ ૭૦ ડબલ્યુ.અેસ. અથવા થાયાેમીથાેકઝામ ૭૦ 

ડબલ્યુ.અેસ. પ ગ્રામ/વક.ગ્રા. પ્રમાણે પટ (માેલામેશી, તડતડીયા, થ્રીપ્સ અન ેસફેદમાખીના 

વનયતં્રણ માટે) ઓપવાે અને છેલ્લે બીજને રાઈઝાબેીયમ અને પી.અેસ.બી. કલ્ચરનાે પટ 

રપ૦ ગ્રામ / ૮ થી ૧૦ વક.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે બનેનાે પટ ઓપવાે. 



ખાતર • હેકટરે ર૦ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન અન ે૪૦ વક.ગ્રા. ફાેસ્ફરસ તત્વની જરૂરીયાત છે. જેના માટે ૮૭ 

વક.ગ્રા. DAP અને ૯ વક.ગ્રા. યુરીયા જમીન ચકાસણી અહેવાલ મુજબ ઓપવુ.ં 

• પાયાનું ખાતર ચાસમા ંબીજના વાવેર વખતે અથવા પહેલા ઓેરીન ેઓપવું. સલ્ફરની ઉણપ 

હાેયતાે હેકટરે ર૦ વક.ગ્રા. સલ્ફર ઓપવાે.  

• પૂષત્િ ખાતર તરીકે યુવરયા કયારેય ઓ પાકાેમાં ઓપવાે નવહ. 

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

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

(૩.૩ લીટર / પ૦૦ થી ૬૦૦ લીટર પાણીમાં ભળેવીને) પ્રષત હેકટરે છાંટવી. 

•  ઓ દવા વાવેતર બાદ તુરતજ પરતુ ં બીજ ઉગાવા પહેલાં જમીનમા ં ભેજ હાેય ત્યાર ે

અસરકારક થાય છે. 

ચા ળી વાવ તર થી 
બીજંાકુરણ 

વાવ તર • વાવણી લાયક વરસાદ  હાયે ત્યા ંસમયસર વાવેતર પૂણભ કરવુ ં

જાતા  • ગુજરાત  ચાેળા -૧,૨,૪ અને  પૂસા ફાલ્ગુની 

વાવણી એંતર • ૬૦ X ૪૫ સ.ેમી. અથવા ૬૦ X ૩૦ સ.ેમી. 

ખાતર • ૧૫ વક.ગ્રા. નાઇટર ાેજન, ૨૫ વક.ગ્રા. ફાસે્ફરસ, ૨૫ વક.ગ્રા. પાેટાશ 

મકાઇ વાવ તર થી 
બીજંાકુરણ 

વાવ તર • ૧પ જૂન થી ૧પ જુલાઈ સધુી વાવેતર કરી શકાય. 

જાતા  • ઘાસચારા માટે: ગંગા સફેદ-ર, ફામભ સમેરી, ગંગા-પ, વવજય, ગુજરાત મકાઈ-૧, ગુજરાત 

મકાઈ-ર, ગુજરાત મકાઈ-૩, ગુજરાત મકાઈ-૪ અને પાયાેવનયર સકંર. બબેી કાેનભ અને 

સ્વીટ કાેનભની જતા ેપણ લીલા ચારા તરીકે ઉપયાેગી છે. 

ક્ષબયારણ ના  દર • ઉત્પાદન માટે: વીનઓેરેન્જ સ્વીટકાેનભ, અંબર, બબેીકાેનભ 

વાવણી એંતર • ઘાસચારા માટે: હેકટર દીઠ ૬૦ વક.ગ્રા. દર રાખી બ ેહાર વચ્ચ ેરપ-૩૦ સ.ેમી.નુ ં અંતર 

જળવી વાવણી કરવી જેઈઅે. 

બીજ માવજત • ઉત્પાદન માટે: ૨૦ થી ૨૫ કી.ગ્રા. પ્રષત હેક્ટર 

ખાતર • ઘાસચારા માટે: બ ેહાર વચ્ચે ૨૫-૩૦ સ.ેમી. નું અંતર 

પારવાણી • ઉત્પાદન માટે: ૬૦ સ.ેમી. X ર૦ સ.ેમી. થી ૭પ સ.ેમી. X ર૦ સ.ેમી.   

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

ઓપવાે.  

મરચી વાવ તર થી 
બીજંાકુરણ 

વાવ તર • ધરંુ માટે બેડ તૌયાર કરવુ ં

જાતા  • રેશમ પટૃા,  ગુજરાત મરચી-૧૦૧, ૧૧૧, ૧ર૧, ઓણ્રદ મરચા-૧૩૧, ગુ.ઓણંદ મરચી-૧૧ર, 

ગુ.ઓણંદ સકંર મરચી-૧, વઢવાણી, ઘાેલર, જવાલા. 

ક્ષબયારણ ના  દર • ૬૦૦ થી ૭૫૦ ગ્રામ પ્રષત હેક્ટર 

ર્સુયયમુખી વાવ તર થી 
બીજંાકુરણ 

વાવ તર • વાવણી લાયક વરસાદ થયે જૂન-જુલાઈ માસમા ંવાવેતર કરવુ.ં 

જાતા  • ગુજરાત સયૂભમખુી-૧, ઈસી-૬૮૪૧૪, માડેનભ ડ્વાફભ તથા સકંર જત MSH-૧૭ 

વાવણી એંતર • ૬૦ X ૩૦ સ.ેમી.નું અંતર રાખવું.  



• માેડભન ઠીગંણી અને વહેલી પાકતી જત હાેય તેનું વાવેતર ૪૫ X ૨૦ સ.ેમી. અંતર રાખી 

કરવું. 

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 વાવ તર થી 
બીજંાકુરણ 

જાતા  • અેક કાપણી માટે: અેસ.-૧૦૪૯ (સુઢંીયા જુવાર), સી.-૧૦-ર (છાસટીયાે), જી.અેફ.અેસ.-

૩, જી.અેફ.અેસ.-૪.  

• બહુ કાપણી માટે: અેસ.અેસ.જી.-પ૯-૩, અેસ.અેસ.જી.-૯૯૮, અેસ.અેસ.જી.-૮૯૮, 

અેસ.અેસ.જી.-પપપ, જી.અેફ.અેસ.અેચ.-૧, જી.અેફ.અેસ.અેચ.-૩, 

જી.અેફ.અેસ.અેચ.-૪, જી.અેફ.અેસ.અેચ.-પ. 

વાવ તર એંતર એન  
ક્ષબયારણના  દર 

• સધુારેલી જતાે માટે હેકટરે ૬૦ વક.ગ્રા. અને સકંર જતાે માટે ૩૦ વક.ગ્રા. દર રાખી બે હાર 

વચ્ચ ેરપ-૩૦ સ.ેમી.નું અંતર રાખી વાવણી કરવી. 

બીજ માવજત • જે વરસાદની શરૂઓત સાથે જ વાવણી શકય ન હાેય તા ેસાઠંાની માખીના વનયતં્રણ માટે 

બીજને કાબાેસલ્ફાન ર૫ ઈ.સી. ૧૦૦ ગ્રામ / વક.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે માવજત ઓ૫વી.  

• ઓ ઉપરાંત પ્રષત વક.ગ્રા. બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ થાયરમ/કેપ્ટાનનાે પટ ઓપવાે. અેઝેટાેબેકટર 

અથવા અેઝાેસ્પાઈરીલમ કલ્ચરનાે પટ પણ ઓપી શકાય. 

ખાતર • હેકટર દીઠ ર૦ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન વાવણી વખતે 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. ફાેસ્ફરસ વાવણી વખત ે

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

• બહુ કાપણી માટે રપ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન અને ૪૦ વક.ગ્રા. ફાસે્ફરસ વાવણી વખતે 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 વિ ે

હેકટરે રપ વક.ગ્રા. ઝીકં સલ્ફેટ ઓપવા.ે 

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. સવક્રય તત્વ પ્રષત હેકટર પ્રમાણે પ૦૦ લીટર પાણીમા ં

ઓેગાળી છંટકાવ કરવાે.  

શ રડી  
પાક ર્સંરિણ • શરેડી ના ેવધ ુઉતારાે લેવા તેમજ ખાંડ ની ટકાવારી લેવા રાપેણી બાદ ૬, ૭ અને ૮ મવહન ે

અેમ ત્રણ વખત ૨૫% પણાે (શરેડીના સાંઠા ઉપરના કુલ પણાે ના નાચેે થી ચાેથા ભાગના 

સકુાયેલા પણાે ) કાઢી ખેતરમાં જ ઓવરણ તરીકે ઉપયાેગ કરવાે. 

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

દુશ્મના ેદ્વારા અસરકારક વનયતં્રણ થઈ શકે છે. 

દાડમ ફળ/ફૂલ 
એવસ્થા 

પાક ર્સંરિણ • દાડમની ખતેીમાં ગાઠયા કૃષમનું વનયત્રણ માટે દાડમની ખેતી કરતા ખેડૂતાેને ગાંઠયા કૃષમના 

અસરકારક અને અથભિમ વનયત્રણ માટે પેસીલીયાેમાયસીસ લીલાસીનસ (૨*૧૦ 

બીજણં/ગ્રામ) ૨૦ વક.ગ્રા/હે+ વદવલેી ખાેળ ૨ ટન/હે. ચાેમાસાની શરૂઓતમા અન ે

ત્યારબાદ દર ૬ માસના ઓંતર ેથડથી ૧૨ થી ૧૮ ઈંચ દુર તથા ઓશર ે૯ ઈંચ ઊંડી રીગં કરીન ે

જમીનમાં મૂળની નજીક ઓપવાની ભલામણ કરવામાં ઓવે છે. 



ક ળા વાવ તર 
જાત પર્સદંગી • કેળાની ખેતી કરતા ખેડૂતાેને પ્રષત હેક્ટર વધારેમાં વધારે ઉત્પાદન તેમજ ઓવક મેળવવા 

માટે “કેળની ગણદેવી શ્ચસલેકશન” જત વાવવાની ભલામણ કરવામાં ઓવ ેછે. 

ટમ ટા ધરંુ ઉછ ર 
જાતા  • પુસા રૂબી, ગુ. ટમેટી-૧ અને ર, જૂનાગઢ ટમેટા-૩, જૂનાગઢ રૂબી, અરકા, ઓણંદ ટામેટા -

૩, પુસા હાયશ્ચિડ - ૨ અને ૪,  

વાવ તર • જુન થી જુલાઈ માં ધરંુ માટે બેડ તૌયાર કરવાે. 

રીગંણ ધરંુ ઉછ ર 
જાતા  • પીઅેલઓર-૧, જૂનાગઢ લીલા ગાેળ, રીગંણ-૧, જીજેબી-ર & ૩, ગુ.લાબંા રીગંણ-૧, 

ગુ.લંબગાેળ રીગંણ-૧, ગ.ુઓણંદ લબંગાેળ, રીગંણ-ર & ૩, પુસા સદાબહાર, કે.અેસ.-

૩૩૧, જી.બી.અેચ.-૧, ર, પુસા હાઈિીડ -પ, ૬ 

 
વાવ તર • જુન થી જુલાઈ માં ધરંુ માટે બેડ તૌયાર કરવાે. 

વરીયાળી ધરંુ ઉછ ર 
જાતા  • પી.અેફ.-૩પ, ગુજરાત વવરયાળી-૧, ર અને ૧ર. 

ધરૂવાવડયંુ • જુન થી જુલાઈ મા ંધરંુ માટે બેડ તૌયાર કરવાે, અેક હેકટર વવસ્ તાર માટે ૧ ગુઠંા વવસ્ તારમા ં

૧.પ વક.ગ્રા. બીજના ઉપયાેગ કરી ધરૂવાડીયુ ંજૂન માસમા ંબનાવવું. ધરૂવાડીયા માટે પ્રષત 

હેકટરે પ ટન છાણણયું ખાતર પાયાના ખાતર તરીકે જમીન તૌયાર કરતી વખતે ઓપવું. 

વાવણી પહેલાં બીજને અેઝેટાબેેકટર અને ફાેસે્ફટ કલ્ ચરની માવજત ઓપવી. ધરૂવાડીયાના 

ગાદી કયારા ૧ મીટર × ૩ મીટર માપના બનાવવા. રપ થી ૩૦ સ.ેમી. ઉંચાઈનું ૪૦ થી ૪પ 

વદવસનું પાટલી પડલે ધરૂ ફેરરાપેણી માટે ઉત્તમ. 

ર્સા યાબીન વાવ તર થી 
બીજંાકુરણ 

જાતા  • સાૌરાષ્ટ્ર  માટે: ગુજરાત સાેયાબીન-૧, જીજેઅેસ-૩. 

વાવ તર • જુન-જુલાઈ 

દુધી ધરંુ ઉછ ર 
જાતા  • જૂનાગઢ લાંગ ટેન્દ્ડર, પુસા નવીન, પુસા સમર પ્રાલેીફીક લાંગ, અકાભ, બહાર, પુસા મેઘદૂત, 

પંજબલાંગ, પંજબ ગાેળ, ઓણંદ દુધી-૧, પુસા સકંર-૩ 

વાવ તર • જુન-જુલાઈ 

લીબં ુ

 

ફળ એવસ્થા/ 
ફૂલ એવસ્થા 

બક્ષળયા ટપકા

 

• બક્ષળયા ટપકા ના વનયતં્રણ માટે નવેમ્બર-વડસમે્બર, ફેિુઓરી-માચભ, જુન અને જુલાઈ-

ઓેગસ્ટ માં અેમ કુલ ચાર વખત ૧૦:૦૫:૧૦૦ ના પ્રમાણ વાળું  બાેડાે ષમશ્રણ અથવા તાબંા 

યુક્ત દવાનાે છંટકાવ કરવાે. 

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

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

ગુંદવરયા  • જમીનને અડકતી ડાળીઓેની છટણી કરી બાળી નાખવી. 

• થડન ેપાણીનાે સીધાે સપંકભ ન થાય તે માટે થડ પર બાડેાે પેસ્ટ (મારેથથુુ ૧ વક.ગ્રા., કળીચૂના ે

૧ વક.ગ્રા. ૧૦ ષલટર પાણીમા ં) લગાવી થડની ફરત ેમાટી ચડાવવી. 

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

કરવું. 

ર્સાયલા 

 
એન  થ્રીપ્ર્સ 

• ઉપરવવત અને સકુી ડાળીઓે કાપતા રહેવું. 

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

પાન ૧ વકલાગે્રામ અથવા લીમડા ઓધાવરત તૌયાર કરેલ કીટનાશક ૫ ઈસી – ૧૦ મી.લી. 

પ્રષત ૧૦ ષલટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવાે. 



પશપુાલન 

 

  • ચાેમાસા પહેલાં કરમીયાની દવા પશઓેુને પીવડાવી દેવી જેઈઅે જેથી પશઓેુને રાેગાે સામ ે

રિણ મળે કારણ કે ચાેમાસામાં કરષમયાનું પ્રમાણ વધે છે. 

•  દૂધાળ ગાયામેાં શક્ય હાયે ત્યા ં સધુી દૂધ દાેહન બાદ ઓંચળન ે અેન્દ્નટસને્દ્પ્ટક રાવણમા ં

ડૂબાડવા જેઈઅે જેથી અેને પૂરેપૂરૂ રિણ મળે. 

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

 
 

 

 

 

વિષય વિષ્ણાંત 

કૃવષ હિણમણિશણસ્ત્ર 
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Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 056 (2022) 

Date:15-07-2022 

 
Weather Forecast from 16/07/2022 to 20/07/2022 

# Parameter 16/07/2022 17/07/2022 18/07/2022 19/07/2022 20/07/2022 
1 Rainfall (mm) 60 20 20 15 15 

2 Max.Temp.(°C) 32 34 34 33 33 

3 Min.Temp.(°C) 25 26 26 26 25 

4 RH-I (%) 84 83 84 84 82 

5 RH-II (%) 72 68 62 56 58 

6 Wind Speed (kmph) 27.9 28.6 22.5 20.3 23.1 

7 Wind Direction(deg.) 
202 207 246 248 248 

SSW SSW WSW WSW WSW 

8 Total CC (octa) out of 8 8 6 3 5 7 

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 fairly widespread light to moderate, and scattered moderate to heavy 

rainfall with isolated heavy to very heavy spells likely in next 5 days. 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 SSW-WSW in next 5 days with gusts of 20 to 29 km/h. 

 

▪ Extended Range Forecast: isolated moderate to hevay, and fairly widespread light to 

moderate rainfall likely over the Saurashtra and Kutch region from 21 to 27 July. 

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 days after sowing 

• Seed rate: 4 to 5 kg/ha 

Intercrop • Sowing castor as an intercrop with bunchy variety of 

groundnut is more benefit than monocropping 

Cotton Mitigation Land 

Preparation 
• Plough the land and level it. Reduce the slope.  

• Apply compost in the furrow in this month. 

Pink 

bollworm 
• Timely picking of the cotton and after that graze sheep, 

goats and cattle in cotton field. 

• Make organic fertilizer of stalk of the cotton 

• Remove and destroy the undesired plants of cotton in and 

around the field. 

Sowing Sowing • If there is adequate rainfall, Crop can be sowing till the 

second week of July. 

General 

Advisory 
→ Don't mix seed with chemical fertilizer, It causes damage to seeds. Apply fertilizers 

below or around the seed up to 5 cm depth. Nitrogenous fertilizers should be applied in 

two or three split doses to the crop i.e. first one is at sowing time and remaining one or 

two doses should be applied after sowing as per recommendations 

→ In case of excessive rainfall, farmers should try to store 'farm water in the farm. 

→ Efforts should be made to store excess water and recharge the groundwater so that the 

precious water can be used in the future. 

→ If there is a system where water can be drained from the field, then by taking immediate 

drainage measures to rescue the standing crop. 

→ 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:  
→ Sowing castor as an intercrop with bunchy variety of groundnut (3:1) is more benefit 

than monocropping. 



Fertilizer • Apply FYM @ 10 ton/had 

• Chemical Fertilizer can be applyied after soil testing, 

DAP @ 55 kg and Murate of potash @ 125 kg per hactare 

at the time of sowing. 

Spacing • 120 X 45 cm in Irrigated and 90 X 30 in non-irrigate area. 

Seed Rate • 3.5 to 4.0 kg/ha in Bt cotton at 4 to 6 cm depth when 

adequate moisture in soil. And sowing by seed drill for 

arboreum cotton @ 15-20 kg/ha seed 

Seed 

treatment 
• Apply seed treatment to hybrid cotton by captain and 

thiram @ 2-3 g and Imidacloprid @ 7.5 g per Kg od seed 

Varieties • Arboretum: Gujarat Cotton Desi, Hybrid-7, 9, 11, Gujarat 

Cotton- 13,17, 23, 25 

• Hybrid: Gujarat Cotton Hybrid-4, 6, 8, 10, 12 

• BT: Gujarat Cotton Hybrid-6, 8, 12, GTHH-49 (BG-II), 

and other government approved seed. 

Thinning and 

gap filling 
• Where two or more plants remove extra plants, and fill 

the gaps in the field. 

Intercrop • Sowing of Mothbean or Blackgram as a intercrop to 

prevent Rhizoctonia disease. 

Groundnut Sowing Sowing • Sowing of Bunchy, Semi-spreading or spreading variety 

of groundnut according to onset of monsoon. 

Fertilizer • Organically cultivated groundnut apply 8 to 10 tons of 

FYM or 500 kg of castor cake in the soil per hectare, 

apply 10 ml per kg of seed for biological consortia 

(NPK).  

• Farmers using chemical fertilizers should apply 12.5 kg 

nitrogen, 25 kg phosphorus and 50 kg potash per hectare 

in the furrow as per the soil report. For this, apply 62 kg 

of ammonium sulphate and 156 kg of single super 

phosphate per hectare. 

• In order to check the deficiency of sulphur in the soil, 20 

kg of sulphur per hectare, 10 kg of ferrous sulphate per 

hectare for iron and 20 kg of zinc sulphate per hectare for 

zinc should be given while preparing the soil as Basel 

dose of fertilizer.  

Seed 

treatment 
• For control of soil borne fungi, apply Trichoderma @10 

gm/kg of seed, and for control of white grub, metarhizium 

anisopliae @ 8 kg / ha. 

• OR apply fungicide like Thirum or Carbendazim or 

Mancozeb @ of 3 gm per 1 kg of seed. For white grub, 



choose either Quinalphos 25 EC or Chlorpyrifos 20 EC 

and @15 to 20 ml of per 1 kg seed. 

Varieties • spreading (Pre-sowing): GAUG-10, GG-11, GG-13, 

GJG-17 (Late maturing) 

• Semi-spreading (Timely Sowing: 15 to 30 June): GG-20 

and GJG-22 

• Bunchy (Late sowing): GG-2, GG-5, GG-7, GJG-9 

(Early maturing) 

Gap filling • Maintain plant population by gap filling through dibbling 

in the field in 10 days after 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. 

Pearl Millet 

 

Sowing Sowing • If sufficient rainfall received sowing of Pearl millet. 

Varieties • GHB-558, GHB-538, GHB-577, GHB-719, GHB-732 

and GHB-744 

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  

Pigeon Pea  Sowing • If sufficient rainfall received sowing in June to July. 

Varieties • Early maturing: Guj. Pigeon pea-1, Gujarat pigeon pea-

101 

• Late maturing: GJP-1, BDN-2, Vaishali 

Seed rate • Early maturing: 20-25 kg/ha 

• Late maturing: 15-20 kg/ha 

Green Gram / 

Black Gram 

 Sowing • If sufficient rainfall received sowing in June to July. 

Varieties • Green gram: GM-4, K-851, GAM-5(yellow vein mosaic 

virus resistant) 

• Black gram: Gujarat Urd-1 and 2 (GU1) 

Seed rate • 18 to 20 kg/ha 

Seed 

treatment 
• Treat the seed with thiram/ captan/ carbendazim @ 3 g/kg 

seed and then imidacloprid 70 WS / Thiamethoxam 70 

WS @ 5g/kg after this, treat the seed with rhizobium and 

PSB @ 25g/kg. 

Fertilizer • Requirement of  the crop is 20-40-0 NPK kg/ha in soil, 

for this could be  apply  87 kg DAP and 9 kg urea as per 

soil testing report. 

• Apply basel fertilizer dose at or before sowing in the 

furrow. If there is Sulfur deficiency, apply  sulphur @ 20 

kg/ ha.   

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  Sowing • Sowing can be done from 15th June to 15th July if 

sufficient moisture available in soil.  

Varieties • Fodder: Ganga Safed-2, Farm Sameri, Ganga-5, Vijay, 

Gujarat Maize-1, 2, 3, 4 and Pioneer. 

• Grain purpose: Win orange sweetcorn, Ambar, 

Babycorn. 

Seed rate • Fodder: 60 kg/ha 

• Grain: 20-25 kg/ha. 

Spacing • Fodder: 25 -30 cm between two rows. 

• Grain:  60 X 20 cm to 75 X 20 cm 

Seed 

treatment 
• Captan or thiram  @ 3 g/kg before sowing. 

• After 24 hours treat the seed with azospirilum  and 

phosphobacterial @ 5 ml/kg. 



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. 

Cowpea  Sowing • If sufficient rainfall received sowing in June to July. 

Varieties • Gujarat cowpea-1,2,4, Pusa Falguni 

Spacing • 60 X 45 cm  OR 60 X 30 cm 

Fertilizer • 15 kg. Nitrogen, 5 kg. Phosphorus, 2 kg. Potash 

Chilli  Sowing • Prepare the bed for Seedling. 

Varieties • Resham Pataa, Gujarat Chilli-101, 111, 121, Anand 

Chilli-131, G. Anand Chilli-112, G. Anand Sankar Chilli-

1, Wadhwani, Gholar, Jawala. 

Seed rate • 600 to 750 g/ha 

Sugarcane 

 

 Crop 

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

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

water. 

Sunflower Sowing to 

germination 

Sowing • Sowing in June to July. 

Varieties • Gujarat Sunflower-1, EC-68414, Modern Dwarf and 

hybrid MSFH-17. 

Spacing • 60 X 30 cm generally 

Thinning • And 45 X 20 cm for Early maturing variety like Modern 

Dwarf 

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

crop 

Sorghum Sowing to 

germination 

Varieties • Single Cut: S-1049 (Sundhiya Jowar), C-10-2 

(Chhasatiyo), GFS-3, GFS-4. 

Spacing and 

Seed rate 
• For multi-cut: SSG-59-3, SSG-998, SSG-898, SSG-555, 

GFSH-1,    GFSH-3, GFSH-4, and GFSH-5. 

Seed 

treatment 
• Seed rate for sowing is 60 kg/ha for improved varieties, 

and 30 kg/ha for hybrid varieties. Spacing should be 25 

to 30 cm between two rows. 

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. 



Tomato Bad 

preparation 

 

Varieties • Pusa Ruby, Gu. Tomato-1 and 2, Junagadh Tomato-3, 

Junagadh Ruby, Arka, Anand Tomato-3, Pusa Hybrid - 2 

and 4, 

Sowing •  Prepare bed for seedling in June to July. 

Brinjal Bad 

preparation 

 

Varieties • PLR-1, Junagadh Green Round, Brinjal-1, GJB-2 & , Gu. 

long Brinjal-1, G. Oblong Brinjal-1, G. Anand Oblong, 

Brinjal-2 & 3, Pusa sadabhar, KS-331, GBH-1, 2, Pusa 

Hybrid-P, 4. 

Sowing • Bed preparation for seedling in June to July 

Fennel Bad 

preparation 

 

Varieties • PF-35, Gujarat Fennel-1,2 and 12. 

Sowing • Bed preparation for seedling in June to July. Prepare the 

bed of 100 m2 area by about 1.5 kg seed for the 

transplanting of 1 ha area in June month. Apply FYM @ 

5 ton/ha during bed preparation. Also apply seed 

treatment of Azotobactor and phosphate culture before 

the sowing. Make raised bed of 1 X 3 m2 height: 25-30 

cm 

Soybean Sowing to 

germination 

Varieties • Gujarat Soyabean-1, JGS-3. 

Sowing • June-July 

Bottle guard Bad 

preparation 

 

Varieties • Junagadh Long Tender, Pusa Naveen, Pusa Summer 

Prolific Long, Arka, Bahar, Pusa Meghdoot, 

Punjabblong, Punjab Gol, Anand Dudhi-1, Pusa Sankar-

3 

Sowing • June-July 

Pomegranate Fruiting / 

flowering 

Crop 

Protection 
• For effective and efficient control of nematodes, it is 

recommended to make a ring 12 to 18 inches away from 

the trunk and about 9 inches deep near the roots in the soil 

and apply Paecilomyces lilacinus 20 kg/ha at the 

beginning of monsoon and thereafter at intervals of every 

6 months. 

Banana Sowing Varieties • Farmers cultivating bananas are recommended to 

cultivate "Ganadevi Selection of Banana" variety to get 

maximum yield and income per hectare. 

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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