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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. ૦૨૨/૨૦૨૩ 
તા. ૧૭-૦૩-૨૦૨૩ 

 
પાછલા એઠવાડીયાનું એમર લીનું હવામાન 

 # હવામાન પવરબળા  11/03/2023 12/03/2023 13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 16/03/2023 17/03/2023 
૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 0 7 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 37.2 37 37.4 38.3 33.7 33.7 33.7 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 20.3 23 22.7 24.3 18.8 18.9 18.9 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 44 54 35 36 47 67 92 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 12 15 15 14 20 36 36 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 8.0 5.8 8.3 8.3 7.6 9.2 7.7 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
201 186 194 210 144 203 173 

દક્ષિણ નૌરુત્ય દક્ષિણ દક્ષિણ નૌરુત્ય દક્ષિણ નૌરુત્ય અક્ષ્નિ દક્ષિણ નૌરુત્ય દક્ષિણ 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 4 4 5 7 6 8 4 
 

એમર લી જીલ્લાની તા. 18/03/2023 થી 22/03/2023 ની હવામાન આગાહી: 

# હવામાન પવરબળા  18/03/2023 19/03/2023 20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 15 8 9 0 11 

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

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 18 17 17 16 17 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 48 59 75 76 77 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 23 21 16 23 34 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 13.2 13 19 21.4 18 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
210 292 288 248 252 

દક્ષિણ નૈઋત્ય પશ્ચિમ વાયવ્ય પશ્ચિમ વાયવ્ય પશ્ચિમ નૈઋત્ય પશ્ચિમ નૈઋત્ય 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 5 3 2 2 2 

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

 
કૃષિ ર્સલાહ 

હવામાન 
ર્સારાંશ  

અમરેલી જીલ્લામાં ઓગામી ૫ વદવસ દરષમયાન હવામાન ઓંશશક ભેજવાળું  અને ઓંશશક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. ઓગામી ૫ વદવસ 
જીલ્લામાં છુટા છવાયા વવસ્તારાેમા ંગાજવીજ સાથ ેહળવા વરસાદની શક્યતા છે. તા ૧૮ માર્ચના રાેજ છુટા છવાયા વવસ્તારાેમા ંકરાવૃષિ 
થવાની શક્યતા છે, મહત્તમ તાપમાન ૩૩-૩૪ °સ ેઅને લઘુત્તમ તાપમાન ૧૬-૧૮ °સ ેજેટલુ ંરહેવાની શક્યતા છે.  
 

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


પવનની ગવત ર્સામાન્ય કરતા વધ,ુ એંદાજીત ૧૩-૨૧ વકમી/કલાક ર્સુધી ની રહ વાની શક્યતા છ ,  વદશા નૌરુત્ય થી વાયવ્ય રહ વાની 
શકયતા છ .  
 
આગા તરંુ એનુમાન: ૨૩ થી ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૩ દરષમયાન સાૌરાિર  વવસ્તારમાં હવામાન સાપેિ ઠંડુ, ઓંશશક વાદળછાયું, અને ઓંશશક ભેજવાળું  
રહેવાની શક્યતા છે. ઓ દરષમયાન ર્સાૌરાષ્ટ્ર  વવસ્તારમાં એમુક જગ્યાઆ  પર છુટા છવાયા ખુબ હળવા થી હળવા વરર્સાદની શક્યતા 
રહ શ . આ ૫ વદવર્સ દરષમયાન વરર્સાદની તીવ્રતા ઉત્તરા તર  ઘટીન  નહીવત્ત થવાની શક્યતા છ . ઓ દરષમયાન લઘુતમ તાપમાન ૧૬-
૨૨ ° સ ેઅને મહત્તમ તાપમાન ૩૨-૩૬ ° ર્સ  જેટલું રહેવાની શક્યતા છે.  

ર્સામાન્ય કૃષિ 
ર્સલાહ 

→ ખેતરમાાં કાપણી કરેલ પાક/ઘાસ ર્ારા ે ખુલ્લામાાં હાેય તાે તેને સલામત સ્થળે ખસડેવાની કાયયવાહી કરવી અથવા 

પ્લાસ્ટિક/તાડપત્રીથી યાેગ્ય રીતે ઢાાંકી દેવાે અને ઢગલાની ફરતેમાટીનાે પાળાે બનાવી પાણી પાકની નીચે જતા અટકાવવુાં. 

→ હળવા વરસાદ સાથે ગાજવીજની પણ શક્યતા હાવેાથી પશઓુેને ઝાડ નીચે બાાંધવા નહહ, સલામત સ્થળે રાખવા 

→ ર્ાેમાસ,ુ અધચશશયાળુ કે શશયાળુ પાકની કાપણી પછી ઉનાળાના સમય ેખાસ કરીને ર્ાેમાસ ુપાકના વાવતેર માટે જમીન તૌયાર 

કરવા જમીનમા ભેજનુ પ્રમાણ વરાપ અવિાઅે હાેય ત્યારે જમીનને ખેડવી, ઢેફા ભાંગવા, જમીન સમતલ કરવી, કરબ ર્લાવવી 

વગેરે ખેડકાયાો ખતે ઓેજરાેથી જમીનને પાેર્ી, ભરભરી તેમજ ઉલટસલુટ કરવી જેથી જમીનની રર્ના અથવા બંધારણ સધુરે, 

નીદંણનાે નાશ થાય અને ઓગલા પાકના અવશિેાે, જમીનમાં દટાઈને જમીનના સને્દ્રીય પદાથચમાં વધારાે કરે છે. 

→ જમીનમાં ભેજ સરંિણ અને વ  નિં દણ વનયતં્રણ માટે પ્લાસ્ટિક મલ્ર્ (ઓવરણ) અથવા પાક અવશશેાેના ઓવરણનાે ઉપયાેગ 

કરવાે.  

→ ઉનાળુ મગ અને અડદ ના વાવેતર માટે જમીનની તૌયારી કરવી. 

→ તાપમાન સામાન્દ્ય કરતા વધવાને કારણે પશઓુેને ઝાડના છાંયડ ેબાંધવા વારંવાર પાણી ઓપવું, અને પાણીનાે છંટકાવ કરવાે. 

→ દુધાળા પશઓુેને ગરમીની ઋતુમાં ષમનરલ ષમશ્રણમાં પાેટેશીયમ અને સાેવડયમ વધારે ઓપવુ ંજેઈઅે. 

SMS → મધમાખી પાલકાેઅે ઉનાળામાં મધુરસની અછતના સમયમાં ૧૦%ખાંડ ષમક્ષશ્રત રાવણ રાેજ ઓપવું જેઈઅે. 

 
 

પાક મુજબ કૃષિ ર્સલાહ 

પાક પાક એવસ્થા 
કામગીરી/જાત/રા ગ

/જીવાત 
કૃષિ ર્સલાહ 

મરર્ા પાક આવસ્થા ર્સૂક્ષ્મ તત્વનું વનયમન • મરર્ીના પાકમાં વારંવાર જસત અને લાેહતત્વની ઉણપ જણાતી હાેય છે. તે માટે ક્ષ  ઝિં ક સલ્ફેટ ફેરસ 

સલ્ફેટ અને બાેરેિનાે છંટકાવ કરવાે. 

વીણી • રાેપણી બાદ ૬૫ થી ૭૫ વદવસ પછી લીલા મરર્ાની વીણી શરુ થાય છે. લીલા મરર્ા માટે ૨૦ થી ૨૨ 

વદવસના સમયાંતરે વીણી કરવી, ઓગામી વદવસાેમાં હળવા વરસાદની ઓગાહી હાેવાથી ખેતરમાં 

સકુવેલા પાક સલામત સ્થળે ખસડેવાની કાયયવાહી કરવી અથવા પ્લાસ્ટિક/તાડપત્રીથી યાેગ્ય રીતે 

ઢાાંકી દેવાની વ્યવસ્થા કરવી. 

તલ (ઉનાળુ)  જમીનની તૌયારી 
એન  જાતની 
પર્સંદગી 

વ  નિં દણ વનયંત્રણ • તલના  પાકને વાવેતરના ૩૦ થી ૪૫ વદવસ સધુી વ  નિં દણમુક્ત રાખવાે. ઓ માટે અેક થી બે ઓંતરખેડ અને 

બે વખત હાથથી વ  નિં દામણ કરવા. 

વપયત • તલના પાકને બીજ વપયત વખતે પાણી ઓેછુ ઓપવંુ, ઓ સમયે તલના છાેડ નાના હાેય છે. અને વધુ 

પાણીના લીધે છાેડ બળી જવાની શક્યતા રહે છે. 

• પ્રથમ વપયત વાવેતર બાદ તુરંત અને વાવેતરના છ વદવસ બાદ બીજુ વપયત ઓપવંુ. 

• કુલ ૮ થી ૧૦ વપયત પાકની વૃક્ષિની અવિા, જમીનની પરત અને હવામાન પવરસ્થિષત મજુબ ૮ થી ૧૦ 

વદવસના અંતરે ઓપવા. 

મગ  -એડદ 
(ઉનાળુ)  

એંકુરણ થી વૃદ્ધિ પાક ર્સંરક્ષણ • સફેદ માખી અને લીલા તડતડીયાના વનયતં્રણ માટે ગલગાેટાનું વાવેતર કરવંુ. 



ખાતર  • વાવણી સમયે રાસાયણણક ખાતર પ્રષત હેકટરે ર૦ વક.ગ્રા. નાઈટર ાેજન અને ૪૦ વક.ગ્રા. ફાેસ્ફરસ ર્ાસમા ં

ઓેરીને ઓપવંુ. તદ  ઉપરાંત હેકટરે ર૦ વકલાે સલ્ફર ઓપવાથી મગનું ઉત્પાદન સારંુ મળે છે અને પ્રાેટીનનંુ 

પ્રમાણ વધવાથી દાણાની ગુણવત્તા પણ સુધરે છે. 

વપયત • મગનંુ વાવતેર ઓેરવણ કયાચ પછી વરાપ થયેથી કરવંુ. અને પ્રથમ વપયત વાવેતરના રપ થી ૩૦ વદવસ ેફૂલની 

શરૂઓત થયા પછી ઓપવંુ. 

બાજરી (ઉનાળુ)  ફૂટ એવસ્થા થી 
નીન્ઘલ એવસ્થા 

વપયત • સામાન્દ્ય રીતે ગાેરાળુ જમીનમાં બાજરીના પાકને ૬ થી ૭ વપયત ૧૨ થી ૧૫ વદવસના અંતરે ઓપવા. 

• વપયતની કટાેકટી અવિાઓે: અંકુર અવિાઓે(૩-૫ વદવસ), ફૂટ અવિા(૨૧-૩૫ વદવસ) , નીઘલ 

અવિા(૪૫-૬૫ વદવસ), થૂલી અવિા(૫૫-૭૫ વદવસ) અને દાણા ભરાવવાની અવિા(૭૦-૯૦ વદવસ) 

વ  નિં દણ વનયંત્રણ • બાજરીના પાકને ૪૫ વદવસ સધુી વ  નિં દણ નુક્ત રાખવાે અને ભેજ જળવી રાખવાે. મજુરની અછત હાેય તે 

પવરસ્થિષતમાં વ  નિં દણનાશક દવા અેટરાજીન ૫૦ % વે. પા., ૧૦ ગ્રામ/૧૦ ષલટર પાણીમાં ઓેગાળી પાક અને 

વ  નિં દામણ ઉ્યા પહેલા છંટકાવ કરવાે. 

આંબા  
 

મગ/જુવાર કદના 
ફળ 

ફળનું ખરણ • ઓગામી વદવસાેમાં હળવા વરસાદની ઓગાહી હાેવાથી ફળના ખરણમાં વધારાે થવાની શક્યતા છે. ફળાે 

મગ/જુવારના કદના થાય ત્યારે ૧૦૦ ષલટર પાણીમાં ર ગ્રામ નેપ્થેલીક અેસીટીક અેશસડ (ર૦ પીપીઅેમ) 

અને અેક વકલાે યુવરયાનાે છંટકાવ કરવાે. 

વટાણા કદના ફળ 
/ 
લખા ટી જ ટલા 
કદના ફળ 

વપયત • ઓંબામાં વટાણા જેવડી કેરી થાય ત્યારે ૧પ વદવસના અંતરે ખામણાં ભરી વપયત ઓપવાથી કેરીની 

સખં્યામાં વધારાે થાય છે કેરીના ફળની વૃક્ષિ અને વવકાસ સારાે થાય છે અને કેરીઓે ખરી પડતી અટકે છે. 

ફળનું ખરણ • ફળનું કદ વટાણા જેવડું થાય ત્યારે અેક ગ્રામ જીબ્રેષલક અેશસડ ૧૦૦ ષલટર પાણીમાં (૧૦ પીપીઅેમ) (પ્રથમ 

અેસીટાેન અથવા ઓલ્ાેહાેલ અથવા સાેવડયમ હાઈડરાેકસાઈડ પ૦ ષમ.ષલ. લઈ તેમાં જીબ્રેષલક અેશસડ 

ઓેગાળી ૧૦૦ ષલટર પાણીમાં ભેળવવંુ.) તથા અેક વકલાે યુવરયા મેળવીને છંટકાવ કરવાે. 

• જીબ્રેષલક અેશસડના છંટકાવ બાદ હળવંુ પાણી ઓપી છાેડ દીઠ પ૦૦ ગ્રામ ૧રઃ૩રઃ૧૬ અેનપીકે ખાતર તથા 

ર વકલાે વદવેલી ખાેળ ઓપી વપયત ઓપવંુ. 

આચ્છાદન / 
આવરણ/ મલ્ર્ીગં/ 

લીલા  પડવાશ 

 

• ઝાડ ઉપર કેરી હાેય ત્યારે ખુલ્લી જમીનનાે તડકાે ન લાગે તે માટે કંઈ ઓચ્છાદન કરવંુ અથવા 

મગ/ગુવાર/શણ ઉગાડી ઓંબાવાડીયામાં ભેજ જળવવાે અને કેરી પાક પુરાે થયા બાદ તેનાે લીલાે પડવાશ 

કરી નાખવાે જેથી કેરીમાં કપાસીનાે (સ્પાેન્જજી વટશ્યૂ) રાેગ વનવારી શકાય અને અન્દ્ય કેરીમાં ફળ ઉપર સયૂચ 

ગરમીથી પડતા ડાઘા અટકાવી શકાય. 

લીબંુ ફળ એવસ્થા/ ફૂલ 
એવસ્થા 

ફળ ખરી જવા • લીબંુ ના ફળાે બેસી ગયા બાદ ૨% યુવરયા સાથે ૨૦ ppm  NAA ના ૧-૨ છંટકાવ કરવાથી ફળ નું ખરણ 

ઘટે છે અને ફળ ના કાળ અને વજન માં વધારાે થાય છે. ઓગામી વદવસાેમાં હળવા વરસાદની શક્યતા 

હાેવાથી ઓ છંટકાવ જે તે વદવસનું હવામાનને ધ્યાને રાખીને કરવાે.  

મગફળી 
(ઉનાળુ)  

 
 

 

ઉગાવા થી ફૂલ 
એવસ્થા 

વ  નિં દામણ એન  આંતર 
ખ ડ 

• મગફળીના પાકને ૪૫ વદવસ સધુી વ  નિં દામણ મુક્ત રાખવાે, ઓ માટે બે થી ત્રણ ઓંતર ખેડ કરવી. 

રીગંણ /  ટામ ટા  ફળના  વવકાર્સ વીણી • પવરપક્વ અથવા પાક અવિા પર ઓવેલ  ફળાેની વીણી કરી લેવી અને સલામત િળે પહાેર્ાડવા. 

ઘઉં (મા ડુ 
વાવ તર)  

દુવધયા દાણા / 
પાોંક એવસ્થા 

કાપણી • ઓગામી હદવસાેમાાં હળવા વરસાદની શક્યતા હાેવાથી જે પાક પહરપક્વતાની નજીક હાેય તાે ઘઉાં ની 

વહેલી તકે કાપણી કરી પાકને સલામત સ્થળે પહાેચાડવાે. 

જીરંુ  પાક એવસ્થા થી 
કાપણી 

કાપણી • ઓગામી હદવસાેમાાં હળવા વરસાદની શક્યતા હાેવાથી જે પાક પહરપક્વતાની નજીક હાેય તાે પાકની 

વહેલી તકે કાપણી કરી પાકને સલામત સ્થળે પહાેચાડવાે. 

• જીરાની કાપણી વહેલી સવારે કરવી, પાકની ગુણવત્તા તેનાે રંગ, સગુંધ, દાણાનાે દેખાવ અને બાહ્ય 

કર્રા ઉપર ઓધાવરત હાેવાથી યાે્ય સમયે કાપણી અને તે પછી ની પ્રવકયાઓેનાે ખુબ જ મહત્વનાે 

ફાળાે છે. 

• કાપણી ની ૨૦ થી ૨૫ વદવસ પહેલા વધુ સમય માટે અસર ધરાવતી જંતુનાશક દવાઓે ન છાંટવી . 



પશપુાલન    • ઉનાળાની ઋતુમાં પશુઓેને રેસાયુક્ત ખાેરાક ઓપવાે જેથી તેના શરીરનુ તાપમાન વધે  નવહ અન ે

શ્વસનદર પણ સામાન્દ્ય રહે. 

• ઉનાળામાં વધુ દુધ ઓપતા પશુઓેને માપસર પ્રાેટીનના લીધે શરીરમાંથી ઉત્પન થતી ગરમીનું પ્રમાણ 

વધી જય છે. જેની વવપરીત અસર પશુઓેના પ્રજનન પર પડ ેછે. 

• ગાયાેમાં બાયપાસ પ્રાેટીન ઓપવાથી દુધ ઉત્પાદન િમતામાં તેમજ ફેટમાં વધારાે જેવા મળે છે. 

• ગરમીની ઋતુમાં ષમનરલ ષમશ્રણમાં પાેટેશીયમ અને સાેવડયમ વધારે ઓપવંુ જેઈઅે. 

 

 

 

વવિય વનષણાંત 
કૃષિ 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 ક્ક્લક 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  

 

https://chat.whatsapp.com/JAWflDrsNIgKE1Z2EYAkMq
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Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 022 (2023) 

Date:17-03-2023 
 

Significant weather of past week, Amreli 
 

# Parameter 11/03/2023 12/03/2023 13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 16/03/2023 17/03/2023 
1 Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 0 7 

2 Max.Temp.(°C) 37.2 37 37.4 38.3 33.7 33.7 33.7 

3 Min.Temp.(°C) 20.3 23 22.7 24.3 18.8 18.9 18.9 

4 RH-I (%) 44 54 35 36 47 67 92 

5 RH-II (%) 12 15 15 14 20 36 36 

6 Wind Speed (kmph) 8.0 5.8 8.3 8.3 7.6 9.2 7.7 

7 Wind Direction(deg.) 
201 186 194 210 144 203 173 

SSW S SSW SSW SW SSW S 

8 Total CC (octa) out of 8 4 4 5 7 6 8 4 
 

 

Weather Forecast from 18/03/2023 to 22/03/2023 

# Parameter 18/03/2023 19/03/2023 20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 

1 Rainfall (mm) 15 8 9 0 11 

2 Max.Temp.(°C) 34 34 33 33 33 

3 Min.Temp.(°C) 18 17 17 16 17 

4 RH-I (%) 48 59 75 76 77 

5 RH-II (%) 23 21 16 23 34 

6 Wind Speed (kmph) 13.2 13 19 21.4 18 

7 Wind Direction(deg.) 
210 292 288 248 252 

SSW WNW WNW WSW WSW 

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

Note: Above forecast is the average situation of whole district 
 

Agro-Advisory 

Weather 

Summery 

 

 

▪ The weather in Amreli District is likely to be moderate humid, and partly cloudy in next 

5 days. The isolated light to moderate rainfall with thunderstorm and lightning likely in 

next 5 days over the district. The hailstorm likely occure at isolated places at Day-1. The 

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


 

 

Crops Crop Stage Practices Advisory 

Chilli  Micro 

nutrient 

spray 

• Apply foliar spray of zinc sulphate or Ferus sulphate for 

the deficiency of zinc and iron  

Picking • Picking to be done at 20-22 days of interval after 75 days 

of transplanting. Keep harvested chilli in safe place from 

rain or cover it up with plastic material. 

Sesame 

(Summer) 

Field 

Preparation 

and Variety 

Selection 

Weed 

Management 
• Keep sesame crop free from weeds for 30 to 45 days after 

Sowing. For this do one to two interculturing and hand 

weeding twice. 

Irrigation • Apply 2nd Irrigation as a light irrigation, at this time 

plants have very less height and it may be died due to 

water lagging. 

• The second irrigation should be given immediately after 

sowing and the second irrigation should be given six days 

after sowing. 

 minimum temperature is likely to be 16-18 °C. The maximum temperature is likely to 

be 33-34° C in next five days.  

 

▪ Wind direction likely from SW to NW in with gusts of 13 to 21 km/h. 

 

▪ Extended Range Forecast: Isolated light to moderate rainfall likely on 23-27 March over 

the Saurastra Region. The rainfall activity likely decreased from day 3 of subsequant 

week. Minimum temperature remains 16-22, and maximum temperature likely to be 32-

36 °C in forecast period. 

General 

Advisory 
→ Do early harvesting of rabi crops due to unseasonal rainfall forecasted in extended forecast, 

place the harvested crops in shed or cover it with plastic. 

→ Do not tie the animals under the trees keep them in safe place due to thunderstorm forecasted 

in next five days. 

→ To maintain pore space in soil practice of cultivation, ploughing, breaking of clods, and level 

it after the harvesting of Rabi/Pre-rabi and Summer crops and preparere it for the Kharif crop 

sowing. 

→ Land preparation of summer Green gram and Black gram. 

→ To harvest the rabi crops viz., Chickpea, Cumin and Coriander and dry out it in shade. 

→ Keep animals under shade of tree, give drinking water and also spray the water on the body of 

animals. 

→ Give more potassium & sodium in mineral mixture to animals during summer season. 

SMS 

Advisory:  
→ Apply sugar solution 10% to honeybees in shortage of feed. 



• Apply total of 8 to 10 irrigations at intervals of 8 to 10 

days depending on the growth stage, type of soil and 

weather conditions. 

Green gram 

Black gram  

Field 

Preparation, 
Germination 

Crop 

protection 
• Growing intercrops such as marigold for the control of 

blister beetle, whitefly and leaf hoppers. 

Fertilizer • 20-40-00 NPK kg/ha at the time of sowing with Sulphur 

@ 20 kg for the increased the protein and quality of the 

grain 

Irrigation • First Irrigate the field and sowing of the crop and the first 

irrigation to be apply at  25 to 30 days after sowing 

Pearl Millet Field 

Preparation 

and Variety 

Selection 

Irrigation • Apply 6 to 7 irrigation generally in sandy loam soil at 12 

to 15 days of intervals.  

• Critical Stages for the irrigation: Germination stage(3-5 

days), Tillering stage(21-35 days), Boot leaf stage(45-65 

days), Flowering stage(55-75 days) and Grain filling 

stage(70-90 days). 

Weed 

Management 
• Keep the millet crop free from weeds for 45 DAS and 

conserve moisture.  

• Apply spray of the herbicide Atrazine 50% W. P. Dissolve 

10 gm/10 liters of water before the germination of crop 

and weed in case of shortage of labor. 

Mango Mung/ grain 

sized fruit 

Pea sized fruit 
/ Marble 

sized fruit 

Fruit 

dropping 
• The frequancy of fruit dropping can increased by light 

rainfall, spray 2 g of naphthalic acetic acid (20 ppm) and 

1 kg of urea in 100 liters of water when fruits are Mung / 

sorghum grain sized.  

Irrigation • Apply Irrigation at 15 days of interval when the fruit is 

about size of pea. 

Fruit 

dropping 
• When the fruit is about the size of a pea, spray gibberellic 

acid @1 g /100 liters of water (10 ppm) (first dissolve 

gibberellic acid in 50 ml acetone or alcohol or sodium 

hydroxide and then in 100 liters of water) and spray with 

one kg of urea. 

Fertilizer • Apply 2nd Irrigation followed by 12:32:16 NPK @ 

500gm + 2kg Castor cake per tree after application of 

gibberellic acid. 

• apply 5 to 10 kg of organic manure per plant like 

vermicompost or poultry manure or press mud If chemical 

fertilizer is not wanting to apply. 

• Dissolve Azotobacter @ 25 ml, Phosphobacteria @ 25 ml, 

Potash bacteria @ 25 ml, and Super Potassium Humic in 

20 liters of water and apply this solution two feet away 



from the trunk of the tree @ 2 liters per plant after the 

fertilizer treatment. 

Green 

manuring/ 

Spongy tissue 

/Mulching 

 

 

• Cover the open ground or sowing Green gram/cluster bean 

/ sunn-hemp to maintain moisture in the soil of mango 

orchard and use it as in-situ green manuring after 

completion of mango crop when there is Fruit on the tree 

to prevent sponge tissue disease. And in other mangoes, 

the stains from the sun heat on the fruit can be prevented. 

Lime/citrus

 

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

decrease the quantity of fruit dropping. 

Groundnut 

Summer 

 

Germination 

to Flowering 

Weeding and 

Intercuturing 
• Keep crop weed free till the 45 days of sowing, Do 2 to 3 

hand weeding or Apply Imazethapyr 10 SL @ 15 ml or 

quizalofop ethyl 5 EC @ 16 ml per pump. 

Brinjal

  & 

Tomato

 

Fruit 

Development 

Sucking pest • Keep harvesting of matured fruits and keep it in safe 

place. 

Wheat 
(Late)

 

Milking to 

Dough stage 

Harvesting • Keep harvesting early if crop is near to its maturity stage, 

and place the harvested procut at safe place from rainfall. 

Cumin Maturity Harvesting • Keep harvesting early if crop is near to its maturity stage, 

and place the harvested procut at safe place from rainfall. 

Livestock

 

  • Apply fibre-rich feed to animals in summer seasons, 

because it will maintain the body temperature and 

respiration. 

• Apply optimum limited protein rich feed to milch animal 

who produces high milk. Protein produces more heat rom 

animal body and it may affect the reproduction system of 

that animal. 

• Give bypass protein to cow to increase the milk 

production and fat. 



• Give more potassium & sodium in mineral mixture 

during summer season. 
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