
 

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 આધાષરત કૃષિ સલાહ માટે 

ટેલીગ્રામ અથવા વોટ્સએપ ગ્રુપમાાં જોડાવા અષંતમ પેજની મુલાકાત લો 

 

અમરલેી કૃષિ હવામાન બુલેટીન ક્ર. ૨૪/૨૦૨૧ 

તા. ૨૩-૦૩-૨૦૨૧ 

(જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવસીટી અને ભારત મૌસમ ષવભાગ દ્વારા સાંપન્ન ) 

પાછલા અઠવાડીયાનુાં અમરલેીનુાં હવામાન 

અ. 

નાં. 
હવામાન પષરબળો 17/03/2021 18/03/2021 19/03/2021 20/03/2021 21/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°સે.) 38.5 38 35.8 37 38.2 38 36.8 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.) 22.6 22.4 20 21 22.2 20.6 20.4 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 68 45 82 77 47 74 83 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપોર (%) 13 12 16 18 18 34 45 

૬ 
પવનની ગષત 

(ષક.મી./કલાક) 
6.6 6.8 6.8 6.8 5.2 5.3 5.6 

૭ પવનની ષદશા (ષડગ્રી) વાયવ્ય-315 વાયવ્ય-315 પષિમ-270 પષિમ-270 વાયવ્ય-315 ઉત્તર-360 વાયવ્ય-315 

૮ 
વાદળની ષથથષત 

(ઓકટા) ૮ માથંી 
0 0 0 0 0 0 0 

તા. 24/03/2021 થી 28/03/2021 ની હવામાન આગાહી: 

અ. નાં. હવામાન પષરબળો 24/03/2021 25/03/2021 26/03/2021 27/03/2021 28/03/2021 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°સે.) 39 39 40 40 41 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.) 21 21 21 22 22 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 32 17 14 21 23 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપોર (%) 14 10 6 7 8 

૬ પવનની ગષત (ષક.મી./કલાક) 13.4 16.6 18.8 15.6 14.1 

૭ પવનની ષદશા (ષડગ્રી) નૈરુત્ય-225 ઇશાન-45 ઇશાન-36 પૂવવ-72 ઉત્તર-338 

૮ 
વાદળની ષથથષત (ઓકટા) ૮ 

માંથી 

0 0 0 0 0 

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

કૃષિ સલાહ 
હવામાન 

સારાાંશ  
અમરલેી જીલ્લામાં આગામી પાંચ ષદવસ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, સુકંુ અને આકાશ ચોખ્ું રહેવાની 

શક્યતા છે. લઘુત્તમ તાપમાન ૨૧ થી ૨૨ °સે અને મહત્તમ તાપમાન ૩૯ થી ૪૧ °સે રહેવાની શક્યતા છે.  

 

પવન મોટેભાગે ક્રમશ: નૈરુત્ય, ઇશાન, ઉત્તર તેમજ પૂવવ થી દક્ષીણ ષદશાથી ૧૩ થી ૧૯ કીમી/કલાક ની 

ગષતના ઝાટકા સાથે ફંૂકાવાની શક્યતા છે. 

 

આગોતરંુ અનુમાન: તા ૨૬ માચવથી ૦૧ એષિલમાં સૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છ ષવથતારમાં લઘુત્તમ તાપમાન ૨૦ થી 

૨૨ °સે અને મહત્તમ તાપમાન ૩૪ થી ૩૮ રહેવાની શક્યતા છે. 

https://t.me/amrelidamu


લઘુત્તમ અને મહત્તમ તાપમાન માટેની ૪ અઠવાષડયાની આગાહી  

  
 

 

  

સામાન્ય 

કૃષિ સલાહ 

o ચોમાસુ, અધવષશયાળુ કે ષશયાળુ પાકની કાપની પછી ઉનાળાના સમયે ્ાસ કરીને ચોમાસુ પાકના વાવેતર 

માટે જમીન તૈયાર કરવા જમીનમા ભેજનુ િમાણ વરાપ અવથથાએ હોય ત્યાર ેજમીનને ્ેડવી, ઢેફા ભાગંવા, 

જમીન સમતલ કરવી, કરબ ચલાવવી વગરે ે ્ેડકાયો ્ેત ઓજારોથી જમીનન ે પોચી, ભરભરી તેમજ 

ઉલટસુલટ કરવી જથેી જમીનની રચના અથવા બંધારણ સુધર,ે નીદંણનો નાશ થાય અને આગલા પાકના 

અવશેિો, જમીનમાં દટાઈને જમીનના સેન્દ્રીય પદાથવમાં વધારો કર ેછે. 

o તાપમાન સામાન્દ્ય કરતા વધવાને કારણે પશુઓને ઝાડના છાંયડે બાંધવા વારંવાર પાણી આપવું, અને 

પાણીનો છંટકાવ કરવો. 

o દુધાળા પશુઓને ગરમીની ઋતુમાં ષમનરલ ષમશ્રણમાં પોટેશીયમ અને સોષડયમ વધાર ેઆપવું જોઈએ. 

SMS o ગરમીમાં પશુઓ પર ફુવારા (ફોગર) દ્વારા પાણી છાટંવું તેમજ શેડમાં પં્ા ચાલુ રા્વા જથેી પશુના શરીરન ે

ઠંડુ રા્ી શકાય. 



પાક મુજબ કૃષિ સલાહ 

પાક પાક અવસ્થા 
કામગીરી / જાત 

/ રોગ/ જીવાત 
કૃષિ સલાહ 

મરચા 

(૪૪-૭૪) 

વૃષિ સૂક્ષ્મ તત્વનુાં 

ષનયમન 

• મરચીના પાકમાં વારંવાર જસત અને લોહતત્વની ઉણપ જણાતી હોય છે. તે 

માટે ષઝંક સલ્ફેટ ફેરસ સલ્ફેટ અને બોરકે્ષનો છંટકાવ કરવો. 

વીણી • રોપણી બાદ ૬૫ થી ૭૫ ષદવસ પછી લીલા મરચાની વીણી શરુ થાય છે. 

લીલા મરચા માટે ૨૦ થી ૨૨ ષદવસના સમયાંતર ેવીણી કરવી. 

થ્રીપ્સ • ફેર રોપણી બાદ ૧૫ ષદવસે કાબોફ્યુરાન ૩જી ૧૭ ષક.ગ્રા./ હેક્ટર િમાણે 

આપવી ૩૦ ષદવસે ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ઈ.સી. ૧૦ મી.ષલ. અથવા એસીફેટ ૭૫ 

એસપી ૧૦ ગ્રામ દવા ૧૦ ષલટર પાણીમાં ભેળવી ૧૦ થી ૧૫ ષદવસના 

સમયગાળે વારાફરતી છંટકાવ કરવો. 

કપાસ 

(-૮૧--૧૧૧) 

પૂવવ તૈયારી ગુલાબી ઈયળ • સમયસર કપાસ વીણી લઇ તેમાં ઘેટા-બકરાં અને ઢોરને ચરાવવા 

• કરાંઠીઓને ફંૂકણીનો ઉપયોગ કરી ભૂકો બનાવી સેષન્દ્રય ્ાતર 

બનાવવામાં ઉપયોગ કરવો 

• ્ેતર અને તેની આસપાસમાં ઊભેલા કપાસના છોડ એકત્ર કરી નાશ 

કરવો. 

• જીનીગં મીલની અંદર અને બહારથી નકામા કચરાનો યોગ્ય રીતે નાશ 

કરવો. 

મકાઇ 

(૯-૩૯) 

ફલૂ (મૂાંછ) 

અવસ્થા 

પૂછડે ચાર ટપકા 

વાળી ઈયળ 

 

નુકશાનનો પ્રકારઃ 

• ઈંડાના સમુહમાંથી નીકળેલી નાની ઇયળો કુમળા પાન પર રહી હષરત 

રવ્યોનો ભાગ ્ાતી હોવાથી ઉપરવીત પાન પર સફેદ રંગના ધાબાં જોવા 

મળે છે. ઈયળની હગાર નાના નાના જથ્થામાં લાકડાના વહેર જવેી જોવા 

મળે છે. છોડની ભુંગળીમાં સામાન્દ્ય રીતે એકથી બે ઇયળો જોવા મળે છે.  

ષનયાંત્રણ 

• િષત હેકટર ેએક િમાણે િકાશ ષપંજર ગોઠવવા. 

• જષૈવક ષનયંત્રણ માટે બ્યુવેરીયા બાસીયાના અથવા મેટારાઈઝીયમ 

એનીસોપ્લી નામની ફુગનો ૪૦ ગ્રામ પાવડર ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવીન ે

છંટકાવ કરવો. 

• લીમડા આધાષરત જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવાથી ઇયળો ્ાવાનુ ં

બંધ કરી દેતી હોવાથી લીબંોળીના મીજંનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (પ ટકા અકવ ) 

અથવા લીબંડાનું તેલ ૩૦ થી ૪૦ મીલી કપડા ધોવાના સાબુનો પાવડર ૧૦ 

ગ્રામ અથવા લીમડા આધાષરત બજારમાં મળતી દવા ૪૦ મીલી (૧૫૦૦ 

પીપીએમ) પૈકી કોઈપણ એક દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. 

• ઉપરોક્ત ઉપાયો હાથ ધરવા છતાાં પણ ષનયાંત્રણના પષરણામો 



સાંતોિકારક ન મળે તો છેલ્લા ઉપાય તરીકે ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી રપ 

મીલી અથવા થપીનોસાડ ૪૫ એસસી ૩ મીલી અથવા એમામેકટીન 

બેન્દ્ઝોએટ પ એસજી ૩ ગ્રામ અથવા ક્લોરાન્દ્ટર ાષનલીિોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ 

મીલી દવા પૈકી કોઈપણ એક દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવીને સાંજના 

સમયે છંટકાવ કરવો. 

• આ જીવાતની  સાંપૂણવ માષહતી અને સાંકષલત વ્યવસ્થાપન માટે 

અહી ષલલક કરવુાં 

તલ (ઉનાળુ) 

(૨૯-૩૯) 

વૃષિ થી ફલૂ ષનાંદણ ષનયાંત્રણ 
• તલના  પાકને વાવેતરના ૩૦ થી ૪૫ ષદવસ સુધી ષનંદણમુક્ત રા્વો. આ 

માટે એક થી બે આંતર્ેડ અને બે વ્ત હાથથી ષનંદામણ કરવા. 

ષપયત 
• તલના પાકને બીજા ષપયત વ્તે પાણી ઓછુ આપવું, આ સમયે તલના 

છોડ નાના હોય છે. અને વધુ પાણીના લીધે છોડ બળી જવાની શક્યતા રહે 

છે. 

• િથમ ષપયત વાવેતર બાદ તુરંત અને વાવેતરના છ ષદવસ બાદ બીજુ ષપયત 

આપવું. 

• કુલ ૮ થી ૧૦ ષપયત પાકની વૃષિની અવથથા, જમીનની પરત અને હવામાન 

પષરષથથષત મુજબ ૮ થી ૧૦ ષદવસના અંતર ેઆપવા. 

પૂષતવ ખાતર 
• વાવણી પછી ૩૦ થી ૪પ ષદવસે ષપયત આપ્યા બાદ જમીનમાં પુરતો ભજે 

હોય ત્યાર ેરપ ષકલો નાઈટર ોજન (પ૪ ષકલો યષુરયા) બે હપ્તામાં પૂષતવ ્ાતર 

તરીકે આપવો. જમીનમાં પૃથક્કરણ મુજબ ગંધક તત્વની ઉણપ જણાય તો 

ભલામણ મુજબ જીપ્સમ પાયાના ્ાતર સાથે આપવું. 

તરબૂચ 

(૧-(-૬૯) 

વાવેતર થી 

વૃષિ, ફળનો 

ષવકાસ 

વાવેતર સમય 
• જાન્દ્યુઆરીના બીજા અઠવાષડયાથી માંડીને માચવની આ્ર સુધીમાં કરી 

શકાય. 

ષબયારણનો દર 

અને વાવણી 

અાંતર 

• જમીનની િત અને તેની ફળદુ્રપતાને ધ્યાને રા્ીન ેતરબૂચનું ર મીટર × ૧ 

મીટરના અંતર ેવાવેતર કરવું અથવા જોષડયા હાર પિષતથી ૧ મીટર × ૦.૬ 

મીટર × ૩.૪ મીટરના અંતર ે (દરકે હારમાં બે છોડ વચ્ચે ૧ મીટર, બે હાર 

વચ્ચે ૩.૪ મીટર અંતર)ે વાવણી કરવી. ટંૂકા અંતર ેવાવેતર કરલે પાકમા ંફળો 

કદમાં નાના રહે છે. વાવણીનું અંતર અને બીજના કદને ધ્યાનમાં લેતા ર.પ 

થી ૩.૦ ષક.ગ્રા. બીજ એક હેકટરના વાવેતર માટે જરૂરી છે. બીજને વાવણી 

કરતાં પહેલાં ફૂગનાશક દવાની બીજ માવજત આપવી. હાઈષિડ જાતનું 

વાવેતર કરવું 

નર-માદા 

રષેશયો  

• નર ફૂલોના િમાણમાં વધુ માદા ફૂલો મેળવવા માટે બોરકે્ષ ૩૦ થી ૪૦ ગ્રામ 

િષત દસ લીટર પાણી માં છંટકાવ કરવો  

ટોપ ડર ેષસાંગ 
• વાવેતર પછીના ૨૫ ષદવસે નાઈટર ોજન ૩૫ ષકગ્રા િષત હેક્ટર પુરતી ્ાતર 

તરીકે આપવું 

પાક સાંરક્ષણ 
• મોલો મશીના ષનયંત્રણ માટે ૧૦ થી ૧૫ યલો થટીકી ટર ેપ (પીળા ચીકણા 

ષપંજર) લગાડવા.  

છટણી 
• તરબુચના વેલાની એક મુખય અને બીજી બે બાજુમા શા્ા રા્ી બાકીની 

કાઢી ના્વી. આ કાયવ જયાર ેતરબૂચ નાના હોય ત્યાર ેકરવુ. 

• ફળની સંખયા કરતા કદ પર ભાર મુકવો હોય ત્યાર ેફળ નાના હોય તે વ્લ્હાતે 

વધારાના ફળ તોડી ના્ી સંખયા ઓછી કરવી. 

http://111.125.250.124/assets/uploads/5c7cd-fall_army_worm_awareness.pdf
http://111.125.250.124/assets/uploads/5c7cd-fall_army_worm_awareness.pdf


કેળવણી 
• વેલાની વૃષિ નીકળી એક જ બાજુએ થાય એ માટે શરૂઆત થી જ દરકે 

વેલાને કેળવવા. આમ કરવાથી નીકમા ષપયત સહેલાઈથી આપી શકાય છે. 

અને ફક્ત નીકમા જ ષપયત આપવાથી ફળને વધુ ભજેથી થતંુ નુકશાનથી 

બચાવી શકાય છે.  

મગ-અડદ 

(ઉનાળુ) 

(૯-૪૯) 

અાંકુરણ થી 

વૃષિ 

પાક સાંરક્ષણ 
• સફેદ મા્ી અને લીલા તડતડીયાના ષનયંત્રણ માટે ગલગોટાનું વાવેતર 

કરવું. 

ખાતર  
• વાવણી સમયે રાસાયષણક ્ાતર િષત હેકટર ે ર૦ ષક.ગ્રા. નાઈટર ોજન અને 

૪૦ ષક.ગ્રા. ફોથફરસ ચાસમાં ઓરીને આપવું. તદ  ઉપરાંત હેકટર ે ર૦ ષકલો 

સલ્ફર આપવાથી મગનું ઉત્પાદન સારંુ મળે છે અને િોટીનનું િમાણ 

વધવાથી દાણાની ગુણવત્તા પણ સુધર ેછે. 

ષપયત 
• મગનું વાવતેર ઓરવણ કયાવ પછી વરાપ થયેથી કરવું. અને િથમ ષપયત 

વાવેતરના રપ થી ૩૦ ષદવસે ફૂલની શરૂઆત થયા પછી આપવું. 

બાજરી 

(ઉનાળુ) 

(૨૯-૪૭) 

ફટૂ અવસ્થા 

થી નીન્ઘલ 

અવસ્થા 

ષપયત 
• સામાન્દ્ય રીતે ગોરાળુ જમીનમાં બાજરીના પાકને ૬ થી ૭ ષપયત ૧૨ થી ૧૫ 

ષદવસના અંતર ેઆપવા. 

• ષપયતની કટોકટી અવથથાઓ: અંકુર અવથથાઓ(૩-૫ ષદવસ), ફૂટ 

અવથથા(૨૧-૩૫ ષદવસ) , નીઘલ અવથથા(૪૫-૬૫ ષદવસ), થૂલી 

અવથથા(૫૫-૭૫ ષદવસ) અને દાણા ભરાવવાની અવથથા(૭૦-૯૦ ષદવસ) 

ષનાંદણ ષનયાંત્રણ 
• બાજરીના પાકને ૪૫ ષદવસ સુધી ષનંદણ નુક્ત રા્વો અને ભજે જાળવી 

રા્વો. મજુરની અછત હોય તે પષરષથથષતમાં ષનંદણનાશક દવા એટર ાજીન 

૫૦ % વે. પા., ૧૦ ગ્રામ/૧૦ ષલટર પાણીમાં ઓગાળી પાક અને ષનંદામણ 

ઉગ્યા પહેલા છંટકાવ કરવો.  

આાંબો 

(૬૯-૧૦૪) 

 

મગ/જુવાર 

કદના ફળ 

ફળનુાં ખરણ 
• ફળો મગ/જુવારના કદના થાય ત્યાર ે૧૦૦ ષલટર પાણીમાં ર ગ્રામ નેપ્ફથેલીક 

એસીટીક એષસડ (ર૦ પીપીએમ) અને એક ષકલો યુષરયાનો છંટકાવ કરવો. 

વટાણા કદના 

ફળ /  

લખોટી જટેલા 

કદના ફળ 

ષપયત 
• આંબામાં વટાણા જવેડી કેરી થાય ત્યાર ે૧પ ષદવસના અંતર ે્ામણાં ભરી 

ષપયત આપવાથી કેરીની સંખયામાં વધારો થાય છે કેરીના ફળની વૃષિ અન ે

ષવકાસ સારો થાય છે અને કેરીઓ ્રી પડતી અટકે છે. 

ફળનુાં ખરણ 
• ફળનું કદ વટાણા જવેડંુ થાય ત્યારએેક ગ્રામ જીિેષલક એષસડ ૧૦૦ ષલટર 

પાણીમા ં (૧૦ પીપીએમ) (િથમ એસીટોન અથવા આલ્કોહોલ અથવા 

સોષડયમ હાઈડર ોકસાઈડ પ૦ ષમ.ષલ. લઈ તેમાં જીિેષલક એષસડ ઓગાળી 

૧૦૦ ષલટર પાણીમાં ભેળવવું.) તથા એક ષકલો યુષરયા મેળવીને છંટકાવ 

કરવો. 

• જીિેષલક એષસડના છંટકાવ બાદ હળવું પાણી આપી છોડ દીઠ પ૦૦ ગ્રામ 

૧રઃ૩રઃ૧૬ એનપીકે ્ાતર તથા ર ષકલો ષદવેલી ્ોળ આપી ષપયત આપવું. 

ખાતર 
• જીિેષલક એષસડના છંટકાવ બાદ હળવું પાણી આપી છોડ દીઠ પ૦૦ ગ્રામ 

૧રઃ૩રઃ૧૬ એનપીકે ્ાતર તથા ર ષકલો ષદવેલી ્ોળઆપી બીજંુ પાણી 

આપવુ. 

• જો રાસાયષણક ્ાતર ના આપવાં હોય તો ઝાડ દીઠ પ થી ૧૦ ષકલો સેષન્દ્રય 

્ાતરો જવેા કે વષમવકમ્પોથટ અથવા મરઘાનું ્ાતર અથવા િેસમડ 

આપવાં. 

• રાસાયષણક ્ાતરો જમીનમા ંઆપ્યા બાદ એક અઠવાડીયે ઝાડ દીઠ રપ 

ષમ.ષલ. એઝોટોબેકટર, રપ ષમ.ષલ. ફોથફોબેકટેરીયા, રપ ષમ.ષલ. પોટાશ 



બેકટેરીયા અને રપ ષમ.ષલ. સુપર પોટેશીયમ હયુષમક ર૦ ષલટર પાણીમાં 

ઓગાળી ઝાડ દીઠ-ર-ર ષલટર થડથી દોઢ-બે ફૂટ દૂર ્ામણામાં રડેવું. 

આચ્છાદન/ 

આવરણ/ 

મલ્ચી ાંગ/ લીલો 

પડવાશ 

 

• ઝાડ ઉપર કેરી હોય ત્યાર ે ્ુલ્લી જમીનનો તડકો ન લાગે તે માટે કંઈ 

આચ્છાદન કરવું અથવા મગ/ગુવાર/શણ ઉગાડી આંબાવાડીયામાં ભજે 

જાળવવો અને કેરી પાક પુરો થયા બાદ તેનો લીલો પડવાશ કરી ના્વો 

જથેી કેરીમાં કપાસીનો (થપોન્દ્જી ષટશ્યૂ) રોગ ષનવારી શકાય અને અન્દ્ય 

કેરીમાં ફળ ઉપર સૂયવ ગરમીથી પડતા ડાઘા અટકાવી શકાય. 

ભૂષક છારો 
• ફૂલો દરષમયાન ભૂકી છારાના ષનયંત્રણ માટે વેટેબલ સલ્ફર ૮૦ ટકા દવાનો 

૧૦૦ ષલટર પાણીમા ૨૫૦ ગ્રામ ભેળવીને છંટકાવ કરવો. 

લી ાંબુ 

 

ફળ અવસ્થા/ 

ફલૂ અવસ્થા 

બષળયા ટપકા

 

• બષળયા ટપકા ના ષનયંત્રણ માટે નવેમ્બર-ષડસેમ્બર, ફેિુઆરી-માચવ, જુન અન ે

જુલાઈ-ઓગથટ માં એમ કુલ ચાર વ્ત ૧૦:૦૫:૧૦૦ ના િમાણ વાળું બોડો 

ષમશ્રણ અથવા તાંબા યુક્ત દવાનો છંટકાવ કરવો. 

ફળ ખરી જવા 
• લીબું ના ફળો બેસી ગયા બાદ ૨% યુષરયા સાથે ૨૦ ppm  NAA ના ૧-૨ 

છંટકાવ કરવાથી ફળ નું ્રણ ઘટે છે અને ફળ ના કાળ અને વજન માં વધારો 

થાય છે. 

ગુાંદષરયો 
• જમીનને અડકતી ડાળીઓની છટણી કરી બાળી ના્વી. 

• થડને પાણીનો સીધો સંપકવ  ન થાય તે માટે થડ પર બોડો પેથટ (મોરથુથુ ૧ ષક.ગ્રા., 

કળીચૂનો ૧ ષક.ગ્રા. ૧૦ ષલટર પાણીમાં ) લગાવી થડની ફરતે માટી ચડાવવી. 

• અસરગ્રથત ઝાડના થડ ફરતે મેટાલેષક્ષલ એમઝેડ ૭૨ વેપા (૨૫ ગ્રામ/૧૦ ષલટર) 

નુ ડર ેચીગં કરવું. 

સાયલા 

 
અને થ્રીપ્સ 

• લીબુંમાં સાયલા અને થ્રીપ્સના ષનયંત્રણ માટે ઈમીડાકલોિીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મીલી 

અને લીબંોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબંોળીના મીજંનું ૫ ટકા અકવ  નું રાવણ 

૫૦૦ મીલી/૧૦ ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. વધુ ઉપરવ હોય તો 

ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મી.લી. ૧૦ ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.  

•  ફળ ્રી જવા: લીબું ના ફળો બેસી ગયા બાદ ૨% યુષરયા સાથ ે૨૦ ppm NAA 

ના ૧-૨ છંટકાવ કરવાથી ફળ નુ ં્રણ ઘટે છે અને ફળ ના કાળ અને વજન મા ં

વધારો થાય છે. 

મગફળી 

(ઉનાળુ) 

(૫૪-૬૯) 

 

ફલૂ અવસ્થા ષપયત 
• િથમ ષપયત વાવેતર બાદ તરત આપવું. 

• બીજુ ષપયત ૨૦ થી ૨૫ ષદવસે છોડ ઉપર ફૂલ દે્ાય ત્યાર ેઆપવું, અને ત્રીજુ 

ષપયત ૩૦ થી ૩૫ ષદવસે સુયા બેસતી વ્તે આપવુ. 

  ષનાંદામણ અને 

આાંતર ખેડ 

• મગફળીના પાકને ૪૫ ષદવસ સુધી ષનંદામણ મુક્ત રા્વો, આ માટે બે થી ત્રણ 

આંતર ્ેડ કરવી. અથવા ઉભા પાકમાં વાવણીથી ૨૦ થી ૨૫ ષદવસે 

ઈમીઝાથાયપર ૧૦ ટકા એસએલ ૧૫ મી.લી. અથવા ક્વીઝાલોફોપ ૫ ઇસી ૧૬ 

ષમલી િષત પંપ છંટકાવ કરવો.  

રી ાંગણ/  ફળનો ષવકાસ સફેદ માખી 
• રીગંણી અને ટામેટીમાં સફેદ મા્ીના ષનયંત્રણ માટે  લીબંોળીનું તેલ ૫૦ ષમષલ 

અથવા લીબંોળીના મીજંનું ૫ ટકા અકવનું રાવણ ૫૦૦ મીલી અન ે 



(૩૯-૬૯)

 
ટામેટા 

(૧૮૯-૨૧૯) 

 

ડાયફેન્દ્થાયુરોન  ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ  અથવા  ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ 

ષમ.લી.  દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં ષમશ્ર  કરીને  છંટકાવ કરવો. 

ડુાંખ અને 

ફળ કોરી ખાનાર 

ઈયળ 

• ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપરવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા 

તોડીને જમીનમાં દાંટી  દેવા અને ક્લોરાનટર ાનીલીિોલ ૧૮.૫ એસ.સી 

(રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ ષમલી અથવા ડીડીવીપી ૭૬ ઈસી ૫ ષમલી ૧૦ લીટર 

પાણીમાં ષમશ્ર કરીન ેછંટકાવ કરવો.  

પાન કથીરી 
• રીગંણમાં જો પાનકથીરીનો ઉપરવ હોય તો ઈથીઓન ૫૦ ટકા ઇસી ૧૫ ષમલી 

અથવા િોપરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૫  ષમલી િષત ૧૦ લીટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીન ે

છંટકાવ કરવો. 

લઘુપણવ 
• રોગ તડતડીયાંથી ફેલાતો હોવાથી રોપણી પછી ૧૦ થી ૧૫ ષદવસે કાબોફ્યૂરાન ૩ 

જી ૧ ષક.ગ્રા. સ.તત્વ/હે. િમાણે છોડની ફરતે રીગં પિષતથી આપવું અને ૧૦ થી 

૧૨ ષદવસના અંતર ે ડાયમીથોએટ ૩૦ ઇસી ૧૦ ષમ.ષલ. અથવા થાયોમેથોક્ઝામ 

૨૫ ડબલ્યુજી ૪ ગ્રામ ૧૦ ષલટર પાણીમાં ઓગાળીન ે વારાફરતી જરૂર િમાણ ે

છંટકાવ કરવો. 

ઘઉાં  (મોડુ 

વાવેતર) 

(૧૦૪-૧૧૯)

 

દુષધયા દાણા 

/ પોાંક 

અવસ્થા 

કાળી ટપકી અને 

પોટીયા દાણા 

(કોડા) 

o ઘઉંમાં દાણા પર કાળી ટપકી અને પોટીયા દાણા (કોડા) ના ષનયંત્રણ 

માટે છેલ્લુ ષપયત પોકં અવથથાએ આપવું. ત્યારબાદ ષપયત આપવું નષહ. 

o ઘઉંની પોકં અવથથાએ મેન્દ્કોઝેબ ૨૫ થી ૩૦ ગ્રામ અથવા 

ક્લોરોથેલોનીલ ૨૫ ગ્રામ િષત ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગળીને છંટકાવ 

કરવો. 

બીજ શુધ્ધતા 
o ઘઉંમાં ષબયારણની શુધ્ધતા જાળવવા સમયાન્દ્તર ેઘઉંના ષવજાતીય છોડ 

અન્દ્ય પાક અને નીદંણના છોડને દુર કરવા. 

પશુપાલન 

 

  • ઉનાળાની ઋતુમાં પશુઓને રસેાયુક્ત ્ોરાક આપવો જથેી તેના શરીરનુ 

તાપમાન વધે  નષહ અને શ્વસનદર પણ સામાન્દ્ય રહે. 

• ઉનાળામાં વધુ દુધ આપતા પશુઓને માપસર િોટીનના લીધે શરીરમાંથી 

ઉત્પન થતી ગરમીનું િમાણ વધી જાય છે. જનેી ષવપરીત અસર પશુઓના 

િજનન પર પડે છે. 

• ગાયોમાં બાયપાસ િોટીન આપવાથી દુધ ઉત્પાદન ક્ષમતામાં તેમજ ફેટમાં 

વધારો જોવા મળે છે. 

• ગરમીની ઋતુમાં ષમનરલ ષમશ્રણમાં પોટેશીયમ અને સોષડયમ વધાર ેઆપવું 

જોઈએ. 

• પશુઓ પર ફુવારા (ફોગર)  દ્વારા પાણી છાંટવું તેમજ શેડમાં પં્ા ચાલુ રા્વા 

જથેી પશુના શરીરને ઠંડુ રા્ી શકાય. 

 

 

 

 

ષવિય ષનષણાંત 

કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર 

  



કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અમરલેી દ્વારા બનાિિામાાં આિેલા અમરલેી જીલ્લાના હિામાન 
આધાવરત કૃષિ સલાહ અાંગેના તાલુકા મુજબના િાેટ્સઅેપ ગુ્રપમાાં જેડાિા માટે 

તમારા તાલુકા પર ક્લલક કરાે. 

 

 
બાબરા 

 
બગસરા 

 
 

ખાાંભા 

 
લાઠી 

 
કુાંકાિાિ  
િડીયા  

 
અમરલેી  

લીલીયા 

 
 

ધારી 

 
 
 

સાિરકુાંડલા 

 
 

રાજુલા 

      જફરાબાદ 
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District Agrometeorological Unit (DAMU) 
Gramin Krishi Mausam Seva (GKMS) 

Krishi Vigyan Kendra 

Junagadh Agricultural University 

Amreli-365601 

Phone: 02792-227122  
 

 

Join our Telegram channel and Block wise WhatsApp groups 

 

Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 24 (2021) 

Date: 23-03-2021 
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department) 

Significant weather of past week, Amreli 

No. Parameter 17/03/2021 18/03/2021 19/03/2021 20/03/2021 21/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 

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

2 Max.Temp.(°C) 38.5 38 35.8 37 38.2 38 36.8 

3 Min.Temp.(°C) 22.6 22.4 20 21 22.2 20.6 20.4 

4 RH-I (%) 68 45 82 77 47 74 83 

5 RH-II (%) 13 12 16 18 18 34 45 

6 Wind Speed (kmph) 6.6 6.8 6.8 6.8 5.2 5.3 5.6 

7 Wind Direction(deg.) NW-315 NW-315 W-270 W-270 NW-315 N-360 NW-315 

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

Weather Forecast from 24/03/2021 to 28/03/2021 

No. Parameter 24/03/2021 25/03/2021 26/03/2021  27/03/2021 28/03/2021 

1 Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

2 Max.Temp.(°C) 39 39 40 40 41 

3 Min.Temp.(°C) 21 21 21 22 22 

4 RH-I (%) 32 17 14 21 23 

5 RH-II (%) 14 10 6 7 8 

6 Wind Speed (kmph) 13.4 16.6 18.8 15.6 14.1 

7 Wind Direction(deg.) SW-225 NE-45 NE-36 E-72 N-338 

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

Note: Above forecast is the average situation of whole district 
 

Agro-Advisory 

Weather 

Summery 

 

 

 

▪ The weather in Amreli District is likely to be warm, dry and clear sky weather 

forecasted during the next five days. The minimum temperature is expected to be 21 to 

22 °C. The maximum temperature is expected to be 39 to 41 ° C.  

▪ Wind speed expected mostly from SW, NE, N to E respectively with gusts of 13 to 19 

km/h. 

Extended Range Forecast: The minimum temperature likely to be 22 to 24 °C and 

maximum temperature likely to be 34 to 38 °C in Saurashtra and Kutch region from 25th 

March to 1st April 2021.  
General 

Advisory 

o 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 

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


 

  
 

Crops Crop Stage Practices Advisory 

Chili 
Vegetative 

Phase 

Micro 

nutrient 

management 

• The deficiency of zinc and iron prevailing frequantly in 

chili. Apply zinc sulphate and ferous salphate if there 

observed the same.  

 
 Picking • Picking of green chili fruits at 65 to 75 days ater 

transplanting. 

• Do picking at 20 to 22 days at intervels. 

 
 thrips • Apply spray of carbofuran 3G @ 17 kg/h at 15 days after 

transplanting also apply Trizophos 40 EC @ 10 g/10 l 

water 30 days after transplanting at 10 to 15 days of 

interval. 

Kharif crop sowing. 

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

body of animals. 

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

SMS 

Advisory:  

o Sprinkle water (fogger) on the animals and keep the fan in the shade to keep the body 

cool. 



Cotton 
Mitigation 

Pink 

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

goats and cattle in cotton field. 

• Make organic ferilier of stalk of the cotton 

• Remove and destroy the undesired plants of cotton in and 

around the field. 

•  

Maize 
Tasseling 

and Silking 

(Flowering) 

Fall army 

Worm 

 

• Newly emerged larvae feeding chlorophyll from levaes 

causes white patches on leaves. The excreta of larvae is 

looks alike wooden powder.  

• Install light trap 1/ha 

• For biological control apply spray of beauveria bassiana 

or metarhzium anisoplae @ 40 g/ 10 liter of water. 

• Larvae not feeding those leaves where sprayed neem 

based insecticide. Spray neem seed kernel powder @ 500g 

(5% extract) or neem oil @ 30 to 40 ml with washing 

powder @ 10 g in 10 liter of water. 

If there is more infestation, then spray, chloropyriphos 20 

EC @ 25 mlor Spinosad 45 SC @ 3 ml or emamectin 

benzoate 5 SG @ 3g or chlorantraniliprole 18.5 SC @ 3 

ml in 10 liter of water. 

Sesame 

(Summer) 

Vegetative 

Stage to 

Flowering 

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. 

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

days depending on the growth stage, type of soil and 

weather conditions. 

Top dressing • Apply Nitrogen @ 25 kg (54 kg urea) as top dressing at 

30 to 45 DAS. Apply gypsum if there found deficiency 

of sulphur.  



Watermelone Sowing to 

Vegetative, 
Fruit 

developement 

 

Sowing time • 2nd Week of January to Last week of March 

Spacing and 

Seed rate 
• Planting of watermelon at a distance of 2 m × 1 m 

depending on the soil texture and its fertility or by twin-

row method at a distance of 1 m × 0.6 m × 3.4 m (1 m 

between two plants in each row, 3.4 m between two 

rows) To sow. Fruits remain small size in short distance 

planted crop. Considering the sowing distance and seed 

size, 2.5 to 3.0 kg Seeds are required for sowing one 

hectare. Seed treatment with fungicide before sowing 

Planting of hybrid. 

Maintain the 

sex ratio 
• To maintain the sex ratio (more number of female 

flowers), spray borax @ 3-4 g/l at 2-4 leaf stage 

Top dressing • Apply 14 Kg of N/acre at 25 days after sowing as top 

dressing. 

Crop 

Protection 
• Use yellow sticky traps for whitefly and aphids and blue 

sticky trap for thrips @ 4-5 trap/acre 

Pruning • Excepting one main branch and two sub branches the 

pruning should be done of remaining branches of vine. 

• If their volume of the fruit is important than the number 

of fruits. Thinning of the fruits should be done when fruit 

are in small size   

Training • Training is the important practiced to grow the vine of 

watermelon in one side. So farmers can irrigate easily in 

farrow and fruits can be prevent from the loss of 

excessive moisture. 

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 Tillering to 

boot stage 

Fertilizer • Apply half amount of nitrogen (60 kg) and all amount of 

phosphorus (60 kg) as Basel dose in the furrow before 

Sowing. 

• Apply half amount of remaining nitrogen (60 kg) as 

supplementary fertilizer after weeding and thinning at 30 

days after sowing. 

• Apply supplementary fertilizer at 8 to 10 cm from plant 

row at 7 to 8 cm of depth. 



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 
• 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. 



Powdery 

mildew 
•  Apply spray of wettable sulphur @ 250g/100 L water to 

control powdery mildew during flowering. 

Lime

 

Fruiting 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 

• To prevent damage of leaf minor, psylla & thrips spray 

imidacloprid 30.5 % 5 ml / 10 lit of water ml/10 lit of 

water. → Fruit dropping: Apply urea 2% with NAA 2 

ppm during fruiting to decrease the quantity of fruit 

dropping. 

Groundnut 

Summer 

 

Flowering Irrigation • first irrigated provide immediately after the 

planting. 

• The second irrigation should be given on 20 to 25 
days at the time of the initiation of flowering, and 

the third irrigation should be given on 30 to 35 
days at pegging stage. 

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 • 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.  

Fruit 

Development 

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. 



Little leaf • Apply Carbofuran 3g @ 1 kg a.i./ha around the plant by 

ring method due to the disease is transmitted through 

jassids. Also, apply a spray of dimethoate 30 EC @ 10 ml 

or thiamethoxam 25 WG @ 4 gm at 10 to 12 days of 

intervals. 

Wheat 
(Late)

 

Milking to 

Dough stage 

Kernal Bunt 

and loose 

smut 

• To prevent loose smut and kernel bunt in wheat don’t 

apply after dough stage. 

• If there observe these diseases than apply mancozeb 25 to 

30 g or chlorothalonil 25 g in 10 l of water 

Maintain 

Purity of seed 

• Do roughing in wheat to maintain the purity of seed of 

wheat. 

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. 

• Sprinkle water (fogger) on the animals and keep the fan in 

the shade to keep the body cool. 
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