
Print Page
�ામીણ કૃિષ મૌસમ સેવા

ભારત હવામાન િવભાગ
જૂનાગadh કૃિષ યુિનવિસ�ટી

અમરલેી, ગજુરાત

એ�ોમેટ સલાહકાર બુલેિટન
તારીખ : 19-05-2021

અમરલેી(ગુજરાત) હવામાનની આગાહી - ના િદવસ ેરજૂ થયેલું :2021-05-19 ( આગામી 5 િદવસોના 8:30 IST સુધી મા�ય)

હવામાન પિરબળ 2021-05-20 2021-05-21 2021-05-22 2021-05-23 2021-05-24

વરસાદ (મીમી) 0 0 0 0 0

મહ�મ તાપમાન (° સ)ે 37.2 40.0 39.0 39.6 36.2

લધુ�મ તાપમાન (° સ)ે 24.6 23.8 25.5 23.9 24.4

મહ�મ ભજે(%) 72 81 81 78 78

લધુ�મ ભજે(%) 26 27 29 30 32

પવનની ગિત (kmph) 14.8 20.1 22.7 24.9 21.9

પવન િદશા (િડ�ી) 248 248 248 248 248

વાદળની િ�થિત (ઓ�ટા) 6 2 0 0 0
 

હવામાન સારાંશ / ચેતવણી:
 
⫸અમરલેી ��લામાં આગામી પાંચ િદવસ દર�યાન હવામાન ગરમ, ભજેવાળુ અને ૨ િદવસ આંિશક વાદળછાયુ
અન ે૩ થી ૫ િદવસ આંિશક વાદળછાયુ ંઅથવા ચો�ખુ ંરહેવાની શ�તા છે. લઘુ�મ ⫸તાપમાન ૨૩ થી ૨૪ °સે
અન ેમહ�મ તાપમાન ૩૬-૪૦ °સે રહેવાની શ�તા છે. ⫸પવનની ગિત ૧૪ થી ૨૪ કીમી/કલાક, િદશા:
મોટાભાગે પિ�મ-નૈ��ય.
 

જનરલ એડવાઇઝરી:
 
⫸ચ�વાતની ઘટના પૂરી થયા પછી, ખેતરોમાથી વધારાના પાણીના િનકાલ (ડ� ેનજે)ની �યવ�થા કરવી ⫸શેરડી,
કેળાના છોડાંએ ઊભા કરવા તેમન ેટેકો આપો., શાકભા� અને ફળના છોડને યાંિ�ક ટેકો આપવો.
⫸પસર�થીતી ન ેઝડપ થી થાળે પાડવા માટે અને નુકસાનન ેઘટાડવા માટે નાઈટ� ોજન ખાતર નો ફોલીઅર
��ેથી પવનની ગિત ઓછી હોય �યાર ેછંટકાવ કરવો. ⫸સામા�ય રીત ેપાણીનો ભરાવો થવાન ેલીધે પાકમાં
સુ�મ ત�વોની ઉણપ વતા�ય છે, તેથી ચ�વાત પસાર થાય એટલ ેતરત શાંત વાતાવરણ અવ�થામાં સુ�મ ત�વો
યુ� ખાતરોનો ફોલીઅર છંટકાવ કરવો. ⫸પાક અવ�થાએ આવેલ પાકને કાપણી કરીને સુકવણી કરવાની
�યવ�થા કરવી ભિવ�યમા ંપવનને કારણ ેનુકસાન ના થાય ત ેમાટે ખેતર ફરત ેપવનરોધક વૃ�ો જવેા કે
નીલગીરી, સ� વગેર ેઉગાડવા. ⫸આગામી ચોમાસુ માટે પસંદગીના પાક માટે નુ ંિબયારણ જ�રી ખાતર અને
દવા સમયસર મેળવી લેવા, ખાનગી કંપની કે અ�ય પાસેથી ખરીદેલ બીજનો ઉગાવો થોડંુ સે�પલ લઇ ચકાસી
લેવો. ⫸કોઈપણ પાકના િબયારણને પટ આપવા માટે પહેલા ફૂગનાશક, કીટનાશક અને �યારબાદ જ જિૈવક
ખાતરનો પટ આપવો. િબયારણ=>ફૂગનાશક=>કીટનાશક=>જિૈવક ખાતર ⫸ચોમાસુ ંપાકોમાં સંકિલત પોષણ
�યવ�થાપન માટે જમીનની ચકાસણી કરાવવી.
 

એસએમએસ સલાહકાર:
 
પાણીનો ભરાવો થવાને લીધ ેપાકમાં સુ�મ ત�વોની ઉણપ વતા�ય, ચ�વાત બાદ શાંત વાતાવરણ અવ�થામાં
સુ�મ ત�વો યુ� ખાતરોનો ફોલીઅર છંટકાવ કરવો.



પાક િવિશ� સલાહકાર:
 
પાક પાક િવિશ� સલાહકાર

તલ
(સામા�ય
/ િતલ)

તલ: ⫸ચ�વાતની ઘટના પૂરી થયા પછી, ખેતરોમાથી વધારાના પાણીના િનકાલ (ડ� ેનજે)ની �યવ�થા
કરવી. ⫸સામા�ય રીતે પાણીનો ભરાવો થવાને લીધે પાકમા ંસુ�મ ત�વોની ઉણપ વતા�ય છે, તેથી
ચ�વાત પસાર થાય એટલે તરત શાંત વાતાવરણ અવ�થામાં સુ�મ ત�વો યુ� ખાતરોનો ફોલીઅર
છંટકાવ કરવો. ⫸પાક અવ�થાએ આવેલ તલની કાપણી કરીને સુકવણી કરવાની �યવ�થા કરવી
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Agromet Advisory Bulletin
Date : 19-05-2021

Weather Forecast of AMRELI(Gujarat) Issued On : 2021-05-19(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Parameter 2021-05-20 2021-05-21 2021-05-22 2021-05-23 2021-05-24
Rainfall 0 0 0 0 0
Tmax(°C) 37.2 40.0 39.0 39.6 36.2
Tmin(°C) 24.6 23.8 25.5 23.9 24.4
RH-I(%) 72 81 81 78 78
RH-II(%) 26 27 29 30 32
Wind Speed(kmph) 14.8 20.1 22.7 24.9 21.9
Wind Direction(Degree) 248 248 248 248 248
Cloud Cover(Octa) 6 2 0 0 0
 

Weather Summary/Alert:
 
⫸The weather in Amreli District is likely to be warm, humid, and partly cloudy in the next 2 days, and
partly cloudy to clear on Day-3 to 5. The minimum temperature is likely to be 23-24°C. The maximum
temperature is expected to be 36-40 ° C. ⫸Wind speed likely mostly from WSW with gusts of 14 to 24
km/h. ⫸There is very little probability of rainfall in the next five days.
 

General Advisory:
 
⫸After the event is over, drain out excess water from the standing crop fields and carry out propping of
sugarcane, banana plants (to keep them erect), mechanical support to vegetables and fruit plants and
thus, to minimize the damage. ⫸Top dressing with extra dosage of nitrogen fertilizer and foliar spray
for faster recovery and to minimize the losses. ⫸Due to waterlogged conditions or continuous saturated
condition of soils, crops tend to show micronutrient deficiencies. Hence, take up foliar spray of
micronutrients immediately after cessation of cyclone. ⫸Harvest and mechanically dry the produce, if
attained physiological maturity. ⫸Plantation and grow windbreaks trees on border to prevent loss by
the high winds. Seed for the selected crop for the next monsoon to get the required fertilizer and
medicine in time, take a small sample and test the growth of seeds purchased from a private company or
others. ⫸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 ⫸Do soil testing for the Integrate nutrient management in
Kharif crops.
 

SMS Advisory:
 
Take up a foliar spray of micronutrients immediately after cessation of the cyclone.

Crop Specific Advisory:
 

Crop(Varieties) Crop Specific Advisory



Crop(Varieties) Crop Specific Advisory

SESAME
(GINGELLY/TIL)

Sesame: ⫸After the event is over, drain out excess water from the standing crop.
⫸Due to waterlogged conditions or continuous saturated condition of soils, crops
tend to show micronutrient deficiencies. Hence, take up foliar spray of
micronutrients immediately after cessation of cyclone. ⫸Harvest and mechanically
dry the produce, if attained physiological maturity.


