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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. ૦૨૫/૨૦૨૩ 
તા. ૨૮-૦૩-૨૦૨૩ 

 
પાછલા એઠવાડીયાનું એમર લીનું હવામાન 

 # હવામાન પવરબળા  22/03/2023 23/03/2023 24/03/2023 25/03/2023 26/03/2023 27/03/2023 28/03/2023 
૧ વરસાદ (મી.મી.) 5 8 0 0 0 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 32.1 32.5 33.0 33.0 34.8 35.8  

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 21.2 21.7 17.6 20.2 20.5 20.9 20.9 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 100 100 100 95 90 87 66 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 38 35 21 24 22 14  

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 8.0 7.0 8.0 11.4 10.3 9.4 10.2 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
78 73 32 91 103 100 71 

પૂવવ ઇશાન પૂવવ ઇશાન ઉત્તર ઇશાન પૂવવ પૂવવ અગ્નિ પૂવવ પૂવવ ઇશાન 
૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 6 5 6 4 4 3 0 

 

એમર લી જીલ્લાની તા. 29/03/2023 થી 02/04/2023 ની હવામાન આગાહી: 

# હવામાન પવરબળા  29/03/2023 30/03/2023 31/03/2023 01/04/2023 02/04/2023 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°ર્સ .) 35 36 35 34 34 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 21 22 21 19 21 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 52 54 72 67 60 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 17 18 25 21 22 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 15.8 14.1 16.6 18.1 14.9 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) 
315 270 292 288 283 

વાયવ્ય પશ્ચિમ પશ્ચિમ વાયવ્ય પશ્ચિમ વાયવ્ય પશ્ચિમ વાયવ્ય 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 0 0 2 0 0 

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 ગરમ, ઓંશ્ચશક ભેજવાળું  અને ઓંશ્ચશક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. તા. ૩૦-
૩૧ માર્વના જીલ્લામા ંઅમુક (અેકલ દાેકલ) વવસ્તારાેમાં ખબુ હળવા થી હળવા વરસાદની શક્યતા છે. મહત્તમ તાપમાન ૩૪-૩૬ °સ ેઅને 
લઘુત્તમ તાપમાન ૧૯-૨૨ °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 વધુ, એંદાજીત ૧૪-૧૮ વકમી/કલાક ર્સુધી ની રહ વાની શક્યતા છ ,  વદશા મા ટાભાગ  પશ્ચિમ થી વાયવ્ય 
રહ વાની શકયતા છ .  
 
આગા તરં એનુમાન: તા.૦૩ થી ૦૭ એ ષપ્રલ ૨૦૨૩ દરષમયાન સાૌરાષ્ટ્ર  વવસ્તારમાં હવામાન ઓંશ્ચશક વાદળછાયું, અને ઓંશ્ચશક ભેજવાળું  
રહેવાની શક્યતા છે. વરર્સાદની શક્યતા નહીવત્ત રહ શ . ઓ દરષમયાન લઘુતમ તાપમાન ૨૦-૨૪ ° સ ેઅને મહત્તમ તાપમાન ૩૪-૩૮ ° 
ર્સ  જેટલું રહેવાની શક્યતા છે.  

ર્સામાન્ય કૃષિ 
ર્સલાહ 

→ ઉનાળુ મગફળી, તલ અને શાકભાજી પાકાેમા ંસફેદમાખી અને થ્રીપ્સના વનયતં્રણ માટે ડાયફેનથાયુંરાેન ૧૫ ગ્રામ/૧૦ લી. પાણીમા ં

ષમશ્ર કરી છાંટાે. 

→ કાપણી પછી કપાસ, તવુેર વદવેલાની સાંઠી અનૅ ઘઉનુ કસ્તર સળગાવવ ુનહી,પરંતુ તેને માૅબાઇલ ર્ાપૅર, રાૅટાવૅટર થી ટુક્ડા 

કરીઅનૅ સમાર મારી જમીનમાં ભળૅવી દેવા અથવા સને્દ્ન્દ્રય ખાતર બનાવવું. 

→ 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. 

→ તા. ૩૦-૩૧ માર્વના રાેજજીલ્લામાં હળવા વરસાદની શક્યતા હાવેાથી ખેતરમાં કાપણી કરેલ પાકને સલામત િળે પહાેર્ાડવાે 

અથવા ઢાંકવાની વ્યવિા કરવી. 

SMS → તલમ ાં પર્ણગુચ્છ ર ોગન  વ હક લીલ  તડતડીય  ન  નનયાંત્રર્ મ ટો ક ોસ્ફ મીડ ોન ૩ મી.લી.અથવ  ડ યમીથ ોઅોટ ૧૦ મી.લી. પ્રતત 

૧૦ લીટરમ ાં પ ર્ીમ ાં ન ખી છાં ટક વ કરવ ો. 

 
 

પાક મુજબ કૃષિ ર્સલાહ 
 

પાક પાક અવસ્થા 
કામગીરી / જાત / 
રાોગ/ જીવાત 

કૃષિ સલાહ 

ચાોમાસ ું પાકાો - જમીન ચકાસણી 

જમીન ચક સર્ી અો ખોત આય ોજનનુાં ખુબ મહત્વનુાં પ સુાં છો, પ ક ો વ વ્ય  પહોલ  પ ોત ની જમીનની જમીન 
ચક સર્ી કર વી. 

● જમીનન ો નમુન ો લોવ  મ ટો જમીન પર ક ોદ ળી કો ખુરપીથી V આક રન ો ૨૫ સોમી ઊાં ડ ો ખ ડ ો કરવ ો. 
ખ ડ ની અોક બ જુઅોથી ૨ થી ૩ સોમી જાડ ઈન ો થર આકૃતત ૨ મજુબ નમુન  મ ટો લોવ ો, આ રીતો ૮ 
થી ૧૦ જગ્ય અોથી પ્રતત હોક્ટર મ ટી લઇ બર બર તમશ્ર કરી અોક નકલ ોગ્ર મ મ ટી ચક સર્ી મ ટો 
તૈય ર કરવી, અનો નજીકની જમીન ચક સર્ી પ્રય ોગશ ળ મ ાં આપવ . 

મરચા વૃદ્ધિ સૂક્ષ્મ તત્વન ું નનયમન ● મરચીન  પ કમ ાં વ રાંવ ર જસત અનો લ ોહતત્વની ઉર્પ જર્ તી હ ોય છો. તો મ ટો ઝ   િં ક સલ્ફોટ ફોરસ 
સલ્ફોટ અનો બ ોરોક્ષન ો છાં ટક વ કરવ ો. 

વીણી ● ર ોપર્ી બ દ ૬૫ થી ૭૫ નદવસ પછી લીલ  મરચ ની વીર્ી શરુ થ ય છો. લીલ  મરચ  મ ટો ૨૦ થી ૨૨ 
નદવસન  સમય ાંતરો વીર્ી કરવી. 

થ્રીપ્સ ● ફોર ર ોપર્ી બ દ ૧૫ નદવસો ક બ ોફ્યુર ન ૩જી ૧૭ નક.ગ્ર ./ હોક્ટર પ્રમ ર્ો આપવી ૩૦ નદવસો 
ટર ય  ોફ ોસ ૪૦ ઈ.સી. ૧૦ મી.તલ. અથવ  અોસીફોટ ૭૫ અોસપી ૧૦ ગ્ર મ દવ  ૧૦ તલટર પ ર્ીમ ાં 
ભોળવી ૧૦ થી ૧૫ નદવસન  સમયગ ળો વ ર ફરતી છાં ટક વ કરવ ો. 

કપાસ પૂવવ તૈયારી ગ લાબી ઈયળ ● સમયસર કપ સ વીર્ી લઇ તોમ ાં ઘોટ -બકર ાં અનો ઢ ોરનો ચર વવ  

● કર ાંઠીઆોનો ફ ાંકર્ીન ો ઉપય ોગ કરી ભ ક ો બન વી સોન્દ્રિય ખ તર બન વવ મ ાં ઉપય ોગ કરવ ો 



● ખોતર અનો તોની આસપ સમ ાં ઊભોલ  કપ સન  છ ોડ અોકત્ર કરી ન શ કરવ ો. 

● જીનીાંગ મીલની અાંદર અનો બહ રથી નક મ  કચર ન ો ય ોગ્ય રીતો ન શ કરવ ો. 

મકાઇ  પૂછડો ચાર ટપકા 
વાળી ઈયળ 

                 
ન કશાનનાો પ્રકારઃ 

● ઈાં ડ ન  સમુહમ ાંથી નીકળોલી ન ની ઇયળ ો કુમળ  પ ન પર રહી હનરત િવ્ય ોન ો ભ ગ ખ તી હ ોવ થી 

ઉપિવીત પ ન પર સફોદ રાંગન  ધ બ ાં જાોવ  મળો છો. ઈયળની હગ ર ન ન  ન ન  જથ્થ મ ાં લ કડ ન  

વહોર જોવી જાોવ  મળો છો. છ ોડની ભુાંગળીમ ાં સ મ રય રીતો અોકથી બો ઇયળ ો જાોવ  મળો છો.  

નનયુંત્રણ 
● પ્રતત હોકટરો અોક પ્રમ ર્ો પ્રક શ ન  પિંજર ગ ોઠવવ . 

● જૈનવક નનયાંત્રર્ મ ટો બુ્યવોરીય  બ સીય ન  અથવ  મોટ ર ઈ ીયમ અોનીસ ોપ્લી ન મની ફુગન ો ૪૦ ગ્ર મ 

પ વડર ૧૦ લીટર પ ર્ીમ ાં ભોળવીનો છાં ટક વ કરવ ો. 

● લીમડ  આધ નરત જાંતુન શક દવ આોન ો છાં ટક વ કરવ થી ઇયળ ો ખ વ નુાં બાંધ કરી દોતી હ ોવ થી 

લીાંબ ોળીન  મીાંજન ો ભ ક ો ૫૦૦ ગ્ર મ (પ ટક  અકણ) અથવ  લીાંબડ નુાં તોલ ૩૦ થી ૪૦ મીલી કપડ  ધ ોવ ન  

સ બુન ો પ વડર ૧૦ ગ્ર મ અથવ  લીમડ  આધ નરત બજારમ ાં મળતી દવ  ૪૦ મીલી (૧૫૦૦ પીપીઅોમ) 

પૈકી ક ોઈપર્ અોક દવ  ૧૦ લીટર પ ર્ીમ ાં ભોળવી છાં ટક વ કરવ ો. 

● ઉપરાોક્ત ઉપાયાો હાથ ધરવા છતાું પણ નનયુંત્રણના પનરણામાો સુંતાોિકારક ન મળો ત ો છોલ્લ  ઉપ ય 

તરીકો કલ ોરપ યરીફ ોસ ૨૦ ઇસી રપ મીલી અથવ  સ્પીન ોસ ડ ૪૫ અોસસી ૩ મીલી અથવ  

અોમ મોકટીન બોર  ોઅોટ પ અોસજી ૩ ગ્ર મ અથવ  કલ ોર ન્ટટર નનલીપ્ર ોલ ૧૮.૫ અોસસી ૩ મીલી દવ  પૈકી 

ક ોઈપર્ અોક દવ  ૧૦ લીટર પ ર્ીમ ાં ભોળવીનો સ ાંજન  સમયો છાં ટક વ કરવ ો. 

● આ જીવાતની  સુંપૂણવ માષહતી અનો સુંકષલત વ્યવસ્થાપન માટો અહી ક્લલક કરવ ું 

તલ (ઉનાળ ) વૃદ્ધિ થી ફૂલ ન  નિં દણ નનયુંત્રણ ● તલન   પ કનો વ વોતરન  ૩૦ થી ૪૫ નદવસ સધુી ન  નિં દર્મુક્ત ર ખવ ો. આ મ ટો અોક થી બો આાંતરખોડ 

અનો બો વખત હ થથી ન  નિં દ મર્ કરવ . 

નપયત ● તલન  પ કનો બીજા નપયત વખતો પ ર્ી આોછુ આપવુાં, આ સમયો તલન  છ ોડ ન ન  હ ોય છો. અનો વધ ુ

પ ર્ીન  લીધો છ ોડ બળી જવ ની શક્યત  રહો છો. 

● પ્રથમ નપયત વ વોતર બ દ તુરાંત અનો વ વોતરન  છ નદવસ બ દ બીજુ નપયત આપવુાં. 

● કુલ ૮ થી ૧૦ નપયત પ કની વૃઝિની અવસ્થ , જમીનની પરત અનો હવ મ ન પનરસ્થસ્થતત મજુબ ૮ થી 

૧૦ નદવસન  અાંતરો આપવ . 

પૂનત્િ  ખાતર ● વ વર્ી પછી ૩૦ થી ૪પ નદવસો નપયત આપ્ય  બ દ જમીનમ ાં પુરત ો ભોજ હ ોય ત્ય રો રપ નકલ ો 

ન ઈટર  ોજન (પ૪ નકલ ો યુનરય ) બો હપ્ત મ ાં પ તત્િ  ખ તર તરીકો આપવ ો. જમીનમ ાં પ્ૃથક્કરર્ મજુબ ગાંધક 

તત્વની ઉર્પ જર્ ય ત ો ભલ મર્ મજુબ જીપ્સમ પ ય ન  ખ તર સ થો આપવુાં. 

પણવગ ચ્છ ● ર ોગની અસરવ ળ  પ ન કીન રી નીચોની બ જુ ઢળી જઈ ક ોકડ ઈ જાય છો. જોથી તોનો પ નન ો ક ોકડવ  

પર્ કહો છો. ફલ બોસવ  સમયો ફ લનુાં પ નમ ાં રૂપ ાંતર થઈ જવ ન  ક રર્ો પ નન ો ગુચ્છ બનો છો. જોથી 

બ ૈઢ  બોસત  નથી. આ ર ોગ લીલ  તડતડીય  ફોલ ત ો હ ોય છો. તોન  નનયાંત્રર્ મ ટો ક ોસ્ફ મીડ ોન ૩ 

મી.લી.અથવ  ડ યમીથ ોઅોટ ૧૦ મી.લી. પ્રતત ૧૦ લીટરમ ાં પ ર્ીમ ાં ન ખી છાં ટક વ કરવ ો. ર ોગીષ્ટ 

છ ોડનો ઉપ ડી ન શ કરવ ો. 

તરબૂચ વાવોતર થી વૃદ્ધિ, 
ફળનાો નવકાસ 

વાવોતર સમય ● જારયુઆરીન  બીજા અઠવ નડય થી મ ાંડીનો મ ચણની આખર સધુીમ ાં કરી શક ય. 

દ્ધબયારણનાો દર અનો 
વાવણી અુંતર 

● જમીનની પ્રત અનો તોની ફળિુપત નો ધ્ય નો ર ખીનો તરબ ચનુાં ર મીટર × ૧ મીટરન  અાંતરો વ વોતર કરવુાં 

અથવ  જાોનડય  હ ર પિતતથી ૧ મીટર × ૦.૬ 

મીટર × ૩.૪ મીટરન  અાંતરો (દરોક હ રમ ાં બો છ ોડ વચ્ચો ૧ મીટર, બો હ ર વચ્ચો ૩.૪ મીટર અાંતરો) 

વ વર્ી કરવી. ટ ાંક  અાંતરો વ વોતર કરોલ પ કમ ાં ફળ ો કદમ ાં ન ન  રહો છો. વ વર્ીનુાં અાંતર અનો બીજન  

કદનો ધ્ય નમ ાં લોત  ર.પ 

થી ૩.૦ નક.ગ્ર . બીજ અોક હોકટરન  વ વોતર મ ટો જરૂરી છો. બીજનો વ વર્ી કરત ાં પહોલ ાં ફ ગન શક 

દવ ની બીજ મ વજત આપવી. હ ઈબ્રિડ જાતનુાં વ વોતર કરવુાં 

નર-માદા રોશશયાો  ● નર ફ લ ોન  પ્રમ ર્મ ાં વધુ મ દ  ફ લ ો મોળવવ  મ ટો બ ોરોક્ષ ૩૦ થી ૪૦ ગ્ર મ પ્રતત દસ લીટર પ ર્ી મ ાં 

છાં ટક વ કરવ ો  

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


ટાોપ ડર ોદ્ધ  સિં ગ ● વ વોતર પછીન  ૨૫ નદવસો ન ઈટર ોજન ૩૫ નકગ્ર  પ્રતત હોક્ટર પુરતી ખ તર તરીકો આપવુાં 

પાક સુંરક્ષણ ● મ ોલ ો મશીન  નનયાંત્રર્ મ ટો ૧૦ થી ૧૫ યલ ો સ્ટીકી ટર ોપ (પીળ  ચીકર્  ન  પિંજર) લગ ડવ .  

છટણી ● તરબુચન  વોલ ની અોક મુખ્ય અનો બીજી બો બ જુમ  શ ખ  ર ખી બ કીની ક ઢી ન ખવી. આ ક યણ 

જય રો તરબ ચ ન ન  હ ોય ત્ય રો કરવુ. 

● ફળની સાંખ્ય  કરત  કદ પર ભ ર મુકવ ો હ ોય ત્ય રો ફળ ન ન  હ ોય તો વલ્હ તો વધ ર ન  ફળ ત ોડી ન ખી 

સાંખ્ય  આોછી કરવી. 

કોળવણી ● વોલ ની વૃઝિ નીકળી અોક જ બ જુઅો થ ય અો મ ટો શરૂઆત થી જ દરોક વોલ નો કોળવવ . આમ કરવ થી 

નીકમ  નપયત સહોલ ઈથી આપી શક ય છો. અનો ફક્ત નીકમ  જ નપયત આપવ થી ફળનો વધુ ભોજથી 

થતુાં નુકશ નથી બચ વી શક ય છો.  

મગ-અડદ 
(ઉનાળ ) 

અુંક રણ થી વૃદ્ધિ પાક સુંરક્ષણ 
 

● સફોદ મ ખી અનો લીલ  તડતડીય ન  નનયાંત્રર્ મ ટો ગલગ ોટ નુાં વ વોતર કરવુાં. 

ખાતર  ● વ વર્ી સમયો ર સ યણર્ક ખ તર પ્રતત હોકટરો ર૦ નક.ગ્ર . ન ઈટર ોજન અનો ૪૦ નક.ગ્ર . ફ ોસ્ફરસ 

ચ સમ ાં આોરીનો આપવુાં. તદ ્ઉપર ાંત હોકટરો ર૦ નકલ ો સલ્ફર આપવ થી મગનુાં ઉત્પ દન સ રુાં  મળો છો 

અનો પ્ર ોટીનનુાં પ્રમ ર્ વધવ થી દ ર્ ની ગુર્વત્ત  પર્ સધુરો છો. 

નપયત ● મગનુાં વ વતોર આોરવર્ કય ણ પછી વર પ થયોથી કરવુાં. અનો પ્રથમ નપયત વ વોતરન  રપ થી ૩૦ નદવસો 

ફ લની શરૂઆત થય  પછી આપવુાં. 

બાજરી 
(ઉનાળ ) 

ફૂટ અવસ્થા થી 
નીન્ઘલ અવસ્થા 

નપયત ● સ મ રય રીતો ગ ોર ળુ જમીનમ ાં બ જરીન  પ કનો ૬ થી ૭ નપયત ૧૨ થી ૧૫ નદવસન  અાંતરો આપવ . 

● નપયતની કટ ોકટી અવસ્થ આો: અાંકુર અવસ્થ આો(૩-૫ નદવસ), ફ ટ અવસ્થ  (૨૧-૩૫ નદવસ) , નીઘલ 

અવસ્થ  (૪૫-૬૫ નદવસ), થ લી અવસ્થ  (૫૫-૭૫ નદવસ) અનો દ ર્  ભર વવ ની અવસ્થ (૭૦-૯૦ 

નદવસ) 

ન  નિં દણ નનયુંત્રણ ● બ જરીન  પ કનો ૪૫ નદવસ સધુી ન  નિં દર્ નુક્ત ર ખવ ો અનો ભોજ જાળવી ર ખવ ો. મજુરની અછત હ ોય 

તો પનરસ્થસ્થતતમ ાં ન  નિં દર્ન શક દવ  અોટર જીન ૫૦ % વો. પ ., ૧૦ ગ્ર મ/૧૦ તલટર પ ર્ીમ ાં આોગ ળી 

પ ક અનો ન  નિં દ મર્ ઉગ્ય  પહોલ  છાં ટક વ કરવ ો.  

આુંબાો 

 

મગ/જ વાર 
કદના ફળ 

ફળન ું ખરણ ● ફળ ો મગ/જુવ રન  કદન  થ ય ત્ય રો ૧૦૦ તલટર પ ર્ીમ ાં ર ગ્ર મ નોપ્ફથોલીક અોસીટીક અોબ્રસડ (ર૦ 

પીપીઅોમ) અનો અોક નકલ ો યુનરય ન ો છાં ટક વ કરવ ો. 

વટાણા કદના 
ફળ / 
લખાોટી જોટલા 
કદના ફળ 

નપયત ● આાંબ મ ાં વટ ર્  જોવડી કોરી થ ય ત્ય રો ૧પ નદવસન  અાંતરો ખ મર્ ાં ભરી નપયત આપવ થી કોરીની 

સાંખ્ય મ ાં વધ ર ો થ ય છો કોરીન  ફળની વૃઝિ અનો નવક સ સ ર ો થ ય છો અનો કોરીઆો ખરી પડતી અટકો 

છો. 

ફળન ું ખરણ ● ફળનુાં કદ વટ ર્  જોવડુાં થ ય ત્ય રોઅોક ગ્ર મ જીિોતલક અોબ્રસડ ૧૦૦ તલટર પ ર્ીમ ાં (૧૦ પીપીઅોમ) 

(પ્રથમ અોસીટ ોન અથવ  આલ્ ોહ ોલ અથવ  સ ોનડયમ હ ઈડર ોકસ ઈડ પ૦ તમ.તલ. લઈ તોમ ાં જીિોતલક 

અોબ્રસડ આોગ ળી ૧૦૦ તલટર પ ર્ીમ ાં ભોળવવુાં.) તથ  અોક નકલ ો યુનરય  મોળવીનો છાં ટક વ કરવ ો. 

● જીિોતલક અોબ્રસડન  છાં ટક વ બ દ હળવુાં પ ર્ી આપી છ ોડ દીઠ પ૦૦ ગ્ર મ ૧રઃ૩રઃ૧૬ અોનપીકો ખ તર 

તથ  ર નકલ ો નદવોલી ખ ોળ આપી નપયત આપવુાં. 

ખાતર ● જીિોતલક અોબ્રસડન  છાં ટક વ બ દ હળવુાં પ ર્ી આપી છ ોડ દીઠ પ૦૦ ગ્ર મ ૧રઃ૩રઃ૧૬ અોનપીકો ખ તર 

તથ  ર નકલ ો નદવોલી ખ ોળઆપી બીજુાં  પ ર્ી આપવુ. 

● જાો ર સ યણર્ક ખ તર ન  આપવ ાં હ ોય ત ો   ડ દીઠ પ થી ૧૦ નકલ ો સોન્દ્રિય ખ તર ો જોવ  કો 

વતમ્િ કમપ ોસ્ટ અથવ  મરઘ નુાં ખ તર અથવ  પ્રોસમડ આપવ ાં. 

● ર સ યણર્ક ખ તર ો જમીનમ ાં આપ્ય  બ દ અોક અઠવ ડીયો   ડ દીઠ રપ તમ.તલ. અો  ોટ ોબોકટર, રપ 

તમ.તલ. ફ ોસ્ફ ોબોકટોરીય , રપ તમ.તલ. પ ોટ શ બોકટોરીય  અનો રપ તમ.તલ. સપુર પ ોટોશીયમ હયુતમક 

ર૦ તલટર પ ર્ીમ ાં આોગ ળી   ડ દીઠ-ર-ર તલટર થડથી દ ોઢ-બો ફ ટ દ ર ખ મર્ મ ાં રોડવુાં. 

આચ્છાદન/ 
આવરણ/ મલચી ુંગ/ 
લીલાો પડવાશ 

 

●   ડ ઉપર કોરી હ ોય ત્ય રો ખુલ્લી જમીનન ો તડક ો ન લ ગો તો મ ટો કાંઈ આચ્છ દન કરવુાં અથવ  

મગ/ગુવ ર/શર્ ઉગ ડી આાંબ વ ડીય મ ાં ભોજ જાળવવ ો અનો કોરી પ ક પુર ો થય  બ દ તોન ો લીલ ો 

પડવ શ કરી ન ખવ ો જોથી કોરીમ ાં કપ સીન ો (સ્પ ોન્જજી નટશ્ય ) ર ોગ નનવ રી શક ય અનો અરય કોરીમ ાં 

ફળ ઉપર સ યણ ગરમીથી પડત  ડ ઘ  અટક વી શક ય. 

ભૂનક છારાો ● ફ લ ો દરતમય ન ભ કી છ ર ન  નનયાંત્રર્ મ ટો વોટોબલ સલ્ફર ૮૦ ટક  દવ ન ો ૧૦૦ તલટર પ ર્ીમ  ૨૫૦ 

ગ્ર મ ભોળવીનો છાં ટક વ કરવ ો. 



લી ુંબ  

 

ફળ અવસ્થા/ 
ફૂલ અવસ્થા 

બદ્ધળયા ટપકા

 

● બઝળય  ટપક  ન  નનયાંત્રર્ મ ટો નવોમબર-નડસોમબર, ફોિુઆરી-મ ચણ, જુન અનો જુલ ઈ-આોગસ્ટ મ ાં અોમ 

કુલ ચ ર વખત ૧૦:૦૫:૧૦૦ ન  પ્રમ ર્ વ ળુાં  બ ોડ ો તમશ્રર્ અથવ  ત ાંબ  યુક્ત દવ ન ો છાં ટક વ કરવ ો. 

ફળ ખરી જવા ● લીાંબુ ન  ફળ ો બોસી ગય  બ દ ૨% યુનરય  સ થો ૨૦ ppm  NAA ન  ૧-૨ છાં ટક વ કરવ થી ફળ નુાં ખરર્ 

ઘટો છો અનો ફળ ન  ક ળ અનો વજન મ ાં વધ ર ો થ ય છો. 

ગ ુંદનરયાો ● જમીનનો અડકતી ડ ળીઆોની છટર્ી કરી બ ળી ન ખવી. 

● થડનો પ ર્ીન ો સીધ ો સાંપકણ ન થ ય તો મ ટો થડ પર બ ોડ ો પોસ્ટ (મ ોરથુથુ ૧ નક.ગ્ર ., કળીચ ન ો ૧ નક.ગ્ર . ૧૦ 

તલટર પ ર્ીમ ાં ) લગ વી થડની ફરતો મ ટી ચડ વવી. 

● અસરગ્રસ્ત   ડન  થડ ફરતો મોટ લોઝક્ષલ અોમ ોડ ૭૨ વોપ  (૨૫ ગ્ર મ/૧૦ તલટર) નુ ડર ોચી ાંગ કરવુાં. 

સાયલા  અનો થ્રીપ્સ 

 

● લીાંબુમ ાં સ યલ  અનો થ્રીપ્સન  નનયાંત્રર્ મ ટો ઈમીડ કલ ોપ્રીડ ૩૦.૫ ટક  ૫ મીલી અનો લીાંબ ોળીનુાં તોલ ૫૦ 

મીલી અથવ  લીાંબ ોળીન  મીાંજનુાં ૫ ટક  અકણ નુાં િ વર્ ૫૦૦ મીલી/૧૦ તલટર પ ર્ીમ ાં તમશ્ર કરી છાં ટક વ 

કરવ ો. વધુ ઉપિવ હ ોય ત ો ટર ય  ોફ ોસ ૪૦ ટક  ૨૦ મી.લી. ૧૦ તલટર પ ર્ીમ ાં તમશ્ર કરી છાં ટક વ કરવ ો.  

●  ફળ ખરી જવ : લીાંબુ ન  ફળ ો બોસી ગય  બ દ ૨% યુનરય  સ થો ૨૦ ppm NAA ન  ૧-૨ છાં ટક વ કરવ થી 

ફળ નુાં ખરર્ ઘટો છો અનો ફળ ન  ક ળ અનો વજન મ ાં વધ ર ો થ ય છો. 

મગફળી 
(ઉનાળ ) 

 

ફૂલ અવસ્થા નપયત ● પ્રથમ નપયત વ વોતર બ દ તરત આપવુાં. 

● બીજુ નપયત ૨૦ થી ૨૫ નદવસો છ ોડ ઉપર ફ લ દોખ ય ત્ય રો આપવુાં, અનો ત્રીજુ નપયત ૩૦ થી ૩૫ નદવસો સયુ  

બોસતી વખતો આપવુ. 

ન  નિં દામણ અનો 
આુંતર ખોડ 

● મગફળીન  પ કનો ૪૫ નદવસ સધુી ન  નિં દ મર્ મુક્ત ર ખવ ો, આ મ ટો બો થી ત્રર્ આાંતર ખોડ કરવી. અથવ  

ઉભ  પ કમ ાં વ વર્ીથી ૨૦ થી ૨૫ નદવસો ઈમી  થ યપર ૧૦ ટક  અોસઅોલ ૧૫ મી.લી. અથવ  

કવી  લ ોફ ોપ ૫ ઇસી ૧૬ તમલી પ્રતત પાંપ છાં ટક વ કરવ ો.  

રી ુંગણ/ 

 
ટામોટા 

 

ફળનાો નવકાસ સફોદ માખી ● રી ાંગર્ી અનો ટ મોટીમ ાં સફોદ મ ખીન  નનયાંત્રર્ મ ટો  લીાંબ ોળીનુાં તોલ ૫૦ તમતલ અથવ  લીાંબ ોળીન  મીાંજનુાં 

૫ ટક  અકણનુાં િ વર્ ૫૦૦ મીલી અનો  ડ યફોન્ટથ યુર ોન  ૫૦ ટક  વો.પ . ૧૬ ગ્ર મ  અથવ   ટર ય  ોફ ોસ ૪૦ 

ઈસી ૨૫ તમ.લી.  દવ નો ૧૦ લીટર પ ર્ીમ ાં તમશ્ર  કરીનો  છાં ટક વ કરવ ો. 

ડ ુંખ અનો 
ફળ કાોરી ખાનાર 
ઈયળ 

● ફળ અનો ડ ોક ની ઈયળ ોન ો ઉપિવ હ ોય ત ો નુકશ ન પ મોલ ફળ અનો ડ ોક  ત ોડીનો જમીનમ ાં દ ાંટી  દોવ  અનો 

કલ ોર નટર નીલીપ્ર ોલ ૧૮.૫ અોસ.સી (રીન ક્ષીપ યર) દવ  ૩ તમલી ૧૦ લીટર પ ર્ીમ ાં તમશ્ર કરીનો છાં ટક વ 

કરવ ો. 

પાન કથીરી ● રી ાંગર્મ ાં જાો પ નકથીરીન ો ઉપિવ હ ોય ત ો ઈથીઆોન ૫૦ ટક  ઇસી ૧૫ તમલી અથવ  પ્ર ોપરગ ઈટ ૫૭ 

ઈ.સી. ૧૫  તમલી પ્રતત ૧૦ લીટર પ ર્ીમ ાં તમશ્ર કરીનો છાં ટક વ કરવ ો. 

લઘ પણવ ● ર ોગ તડતડીય ાંથી ફોલ ત ો હ ોવ થી ર ોપર્ી પછી ૧૦ થી ૧૫ નદવસો ક બ ોફ્ય ર ન ૩ જી ૧ નક.ગ્ર . સ.તત્વ/હો. 

પ્રમ ર્ો છ ોડની ફરતો રી ાંગ પિતતથી આપવુાં અનો ૧૦ થી ૧૨ નદવસન  અાંતરો ડ યમીથ ોઅોટ ૩૦ ઇસી ૧૦ 

તમ.તલ. અથવ  થ ય ોમોથ ોક્  મ ૨૫ ડબલુ્યજી ૪ ગ્ર મ ૧૦ તલટર પ ર્ીમ ાં આોગ ળીનો વ ર ફરતી જરૂર પ્રમ ર્ો 

છાં ટક વ કરવ ો. 

પશ પાલન 

 

  ● ઉન ળ ની ઋતુમ ાં પશુઆોનો રોસ યુક્ત ખ ોર ક આપવ ો જોથી તોન  શરીરન ુત પમ ન વધો  નનહ અનો શ્વસનદર 

પર્ સ મ રય રહો. 

● ઉન ળ મ ાં વધુ દુધ આપત  પશુઆોનો મ પસર પ્ર ોટીનન  લીધો શરીરમ ાંથી ઉત્પન થતી ગરમીનુાં પ્રમ ર્ વધી 

જાય છો. જોની નવપરીત અસર પશુઆોન  પ્રજનન પર પડો છો. 

● ગ ય ોમ ાં બ યપ સ પ્ર ોટીન આપવ થી દુધ ઉત્પ દન ક્ષમત મ ાં તોમજ ફોટમ ાં વધ ર ો જાોવ  મળો છો. 

● ગરમીની ઋતુમ ાં તમનરલ તમશ્રર્મ ાં પ ોટોશીયમ અનો સ ોનડયમ વધ રો આપવુાં જાોઈઅો. 

● પશઆુો પર ફુવ ર  (ફ ોગર)  દ્વ ર  પ ર્ી છ ાંટવુાં તોમજ શોડમ ાં પાંખ  ચ લુ ર ખવ  જોથી પશનુ  શરીરનો ઠાં ડુ 

ર ખી શક ય. 

 
 

 

 

વવિય વનષણાંત 
કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર 

 

 

 



 

કૃષિ વવજ્ઞાન કેન્દ્ર અમરેલી દ્વારા બનાવવામાં ઓવેલા અમરેલી જીલ્લાના 
હવામાન આધાવરત કૃષિ ર્સલાહ અંગેના તાલુકા મજુબના વા ટ્ર્સએ પ 

ગ્રુપમાં જ ડાવા માટ  તમારા તાલુકા પર ક્લલક કરાે. 

 
જીલ્લા કૃષિ હવામાન અેકમ (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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Join our Telegram channel and block wise WhatsApp groups 

 

Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 025(2023) 

Date:28-03-2023 
 

Significant weather of past week, Amreli 
 

# Parameter 22/03/2023 23/03/2023 24/03/2023 25/03/2023 26/03/2023 27/03/2023 28/03/2023 
1 Rainfall (mm) 5 8 0 0 0 0 0 

2 Max.Temp.(°C) 32.1 32.5 33.0 33.0 34.8 35.8  

3 Min.Temp.(°C) 21.2 21.7 17.6 20.2 20.5 20.9 20.9 

4 RH-I (%) 100 100 100 95 90 87 66 

5 RH-II (%) 38 35 21 24 22 14  

6 Wind Speed (kmph) 8.0 7.0 8.0 11.4 10.3 9.4 10.2 

7 Wind Direction(deg.) 
78 73 32 91 103 100 71 

ENE ENE NNE E ESE E ENE 

8 Total CC (octa) out of 8 6 5 6 4 4 3 0 
 

 

Weather Forecast from 29/03/2023 to 02/04/2023 

# Parameter 29/03/2023 30/03/2023 31/03/2023 01/04/2023 02/04/2023 

1 Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

2 Max.Temp.(°C) 35 36 35 34 34 

3 Min.Temp.(°C) 21 22 21 19 21 

4 RH-I (%) 52 54 72 67 60 

5 RH-II (%) 17 18 25 21 22 

6 Wind Speed (kmph) 15.8 14.1 16.6 18.1 14.9 

7 Wind Direction(deg.) 
315 270 292 288 283 

NW W WNW WNW WNW 

8 Total CC (octa) out of 8 0 0 2 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 moderate humid, and clear to  partly cloudy 

in next 5 days. The isolated very light to light rainfall likely on 30-31 march over the 

district. The minimum temperature is likely to be 19-22 °C. The maximum temperature 

is likely to be 34-36° C in next five days.  

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


 

 

Crops 
Crop 

Stage 
Practices Advisory 

Kharif Crops - 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. 

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. 

  

▪ Wind direction likely from W-NW with gusts of 14 to 18 km/h. 

 

▪ Extended Range Forecast: The weather of Saurastra and kutch likely to be moderate 

humid and partly cloudy from 03 to 07 April. No probability of rainfall over the region. 

Minimum temperature remains 20-24, and maximum temperature likely to be 34-38 °C 

in forecast period. 

General 

Advisory 
→ For control of whiteflies and thrips in summer groundnut, sesame and vegetable crops, apply 

spray of diafenthiuron15 g / 10 l water. 

→ After harvesting, do not burn cotton, pigeon pea stalks and wheat husks, but chop it with a 

mobile shredder, rotavator and mix them in the soil or make organic manure. 

→ 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:  
→ Cover the harvested crop or transport it at the safe place due to light rainfall forecasted on 30-

31 march. 



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. 

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 irrigations 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. 

Phyllody • The diseased leaf bends downwards and becomes 

Curled. So it is also called a leaf curl. The bunch of 

leaves is formed as the flower transforms into a leaf at 

the time of flowering. So that the flower do not set. The 

disease is spread by jassids. Apply phosphamidon 3 ml 

or dimethoate 10 ml in 10 litres of water for its control. 

Collect and destroy infected plants. 

Watermelone Sowing to 

Vegetative, 

Fruit 

development 

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 

Transplanting • If farmers want to sowing pearl millet after Rabi crop, 

then they should prepare bed for the seedling before 20 

to 25 days. 

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 3.0/10 

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. 

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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