
 

લા ૃિષ હવામાન એકમ (DAMU) 

ામીણ ૃિષ મૌસમ સેવા (GKMS) 

ૃિષ િવ ાન ક  

ુ . ૃ. .ુ, મનગર- ૩૬૧૦૦૬ 

તા. ૦૧-૦૩-૨૦૨૨ થી તા. ૦૫-૦૩-૨૦૨૨ 

(#Azadi ka Uatsav-Amrit Mahotsav) 

 

મનગર લા ૃિષ હવામાન લુેટ ન ન.ં ૧૭(૨૦૨૨) તાર ખ: ૨૮-૦૨-૨૦૨૨ 
( ૂનાગઢ ૃિષ નુીવસ ટ  અને ભારત મૌસમ િવભાગ ારા સપં ) 

પાછલા અઠવાડ યા ુ ં મનગર ુ ંહવામાન 

હવામાન પ રબળો 

વરસાદ (મી.મી) ૦.૦ 

મહતમ તાપમાન(સે. ે ) ૩૨.૫-૩૪.૦ 

લ તુમ તાપમાન(સે. ે) ૧૫.૫-૧૮.૦ 

ભેજ (%) 
સવાર ૬૮-૭૮ 

બપોરબાદ ૨૧-૩૨ 

પવનનીગિત કમી/કલાક) ૩.૭-૭.૪ 

હવામાન આગાહ  

ઉ ર સૌરા  ખેતઆબોહવાક ય િવભાગ - મનગર લાની હવામાન આગાહ  

તાર ખ દવસ-૧ 

૦૧-૦૩-૨૦૨૨ 

દવસ-૨ 

૦૨-૦૩-૨૦૨૨ 

દવસ-૩ 

૦૩-૦૩-૨૦૨૨ 

દવસ-૪ 

૦૪-૦૩-૨૦૨૨ 

દવસ-૫ 

૦૫-૦૩-૨૦૨૨ પેરામીટર 

વરસાદ (મી.મી.) ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મહ મ તાપમાન(સે. ે) ૩૧ ૩૧ ૩૧ ૩૨ ૩૨ 

લ ુ મ તાપમાન(સે. ે) ૧૯ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૧ 

મહ મ ભેજ (%) સવાર ૫૦ ૬૫ ૬૮ ૫૦ ૫૦ 

લ ુ મ ભેજ   (%) બપોરબાદ ૨૯ ૪૦ ૨૮ ૨૦ ૨૮ 

પવનની ગિત ( કમી/કલાક) ૧૭.૫ 16.૫ ૧૭.૫ ૨૩.૨ ૧૭.૬ 

પવનની દશા (ડ ી) ઇશાન ઉ ર ઉ ર ઇશાન ઉ ર 

વાદળની થિત  ચો ુ ં ચો ુ ં ચો ુ ં ચો ુ ં ચો ુ ં

ન ધ: આ આગાહ  સમ  લાની સરરાશ હોય છે એટલે તેને કોઈ પણ એક જ યા માટ લા  ુકરવી નહ . 



ભારત સરકાર ીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન મા હતી અ સુાર અ ેના ામીણ ૃિષ મૌસમ સેવા 

િવભાગ, ૃિષ િવ ાન ક , મનગર તરફથી જણાવવામા ંઆવે છે ક ઉતર સૌરા  ખેત આબોહાવાક ય  િવ તારના 

                         મનગર લામા ં આગામી સ તાહ દર યાન હવામાન ચો ુ ં રહશે તથા વરસાદ પડવાની 

શ તાઓ નહ વ  રહશે. આ સમય ગાળામા ંમહ મ તાપમાન દવસ દર યાન ૩૧-૩૨ ડ ી સે શીયસ ટ ુ ં

તેમજ લ તુમ તાપમાન રા ી દર યાન ૧૯-૨૧ ડ ી સે શીયસ ટ ુ ં રહવાની સભંાવના છે. સવારના સમયે 

ભેજ ુ ં માણ ૫૦-૬૮ % રહશે તથા બપોરપછ ના ભેજ ુ ં માણ ૨૦-૪૦ % રહવાની શ તા છે. પવનની દશા 

મોટભાગે પ મ-ઉ ર તરફથી રહવાની અને પવનની ઝડપ 16.૫-૨૩.૨ ક મી /કલાક રહવાની શ તા છે. 

 

સામા ય ૃિષ સલાહ 

 િશયા ં પાકો વાક ઘ , ચણા, વુેર, ું, દવેલા, લસણ અને ુ ંગળ  વા પાકોની દહધાિમક 

અવ થાએ પ રપ વ થાય યાર કાપણી કરવી. 

 જમીન તૈયાર થાય ગયેલ હોય તે જુબ ઉના ં પાકો ુ ંવાવેતર શ  કર  દ ુ ંજોઈએ. 

 ઉના ં પાકોના વાવેતર સમયે બીજને યો ય ગનાશક નો પટ આપીને જ વાવેતર કર ુ.ં આ સાથે િવક 

બે ટ રયા વા ક ર ઝોબીયમ, એઝોટોબેકટર અને ફો ફો સો બુલાયઝ ગ બે ટ રયા નો ૧૨૫ િમલી/ ક. ા. 

બીજ માણ ેપટ આપીને વાવતરે કર ુ.ં 

 ઘ ના દાણાની સાર  ણુવ ા માટ છે લા િપયત પહલા ૧૫૦ ામ ુ રયા અને મે કોઝેબ દવા ૨૫ ામ ૧૦ 

લીટર પાણીમા ંિમ  કર  છાટં ુ.ં 

 િશયા ં પાકોન ેસં હ કરતા પહલા તેના દાણાને યવ થત સફાઈ કર , દાણામા ં૮ ટકા કરતા ઓછો ભેજ રહ 

યા ં ધુી યૂ તાપમા ં કુવી પછ  સં હ કરવો. તમેજ  ગોડાઉનમા ંસં હ કરવાનો હોય તે ગોડાઉનમાથંી 

સં હલ ુના દાણાઓ બહાર કાઢ  યવ થત સફાઈ કરવી. તેમજ દ વાલોમા ંપડલ િતરાડો ુ ંર પેર ગ કર  

રૂ  દવી અને ગોડાઉનમા ં૦.૫ ટકા મેલાથીયોન દવાના ં ાવણનો છટંકાવ કરવો. દવાના છટંકાવ પછ  ૭ થી ૮ 

દવસ ગોડાઉન હવા ુ ત ર તે બધં રાખ ુ.ં તેમજ દાણા ભરવા માટના કોથળા યુ તાપમા ં કૂવવા થી 

વાતોના ડા અને કોશેટાનો નાશ થાય. 

પાક માણે ૃિષ સલાહ 

ુ યપાક ૃિષસલાહ 

ઉના ં 

મગફળ  

 ી સ અને લીલી પોપટ : મગફળ મા ી સ અને લીલી પોપટ  ના િનયં ણ માટ 

લ બોળ ુ ંતેલ ૫૦ મીલી અથવા લ બોળ ના મ જ  ુ૫ ટકા અક  ુ ાવણ ૫૦૦ મીલી 

સાથે ોફનોફોસ ૨૦ મી.લી. અન ેએસીફટ ૧૫ ામ ૧૦ લીટર પાણીમા ંિમ  કર  છટંકાવ 

કરવો. 

ઉના ં મગ  બયારણની ત: વાવેતર માટ જુરાત મગ-૨,૩,૪, ક-૮૫૧, સી.ઓ.-૪ અન ેમેહા વી તો 



પસદં કરવી. 

 વાવણી તર: બ ેહાર વ ચ ે૩૦ સેમી અને બ ેછોડ વ ચ ે૧૦ સેમી.  

 બયારણ દર: ૨૦-૨૫ ક ા/હ ટર 

 રાસાય ણક ખાતર: એક હ ટર ૨૦ ક ા નાઈ ોજન, ૪૦ ક ા ફો ફરસ ચાસમા ંઓર ને આપ ુ.ં 

 િપયત: થમ િપયત વાવેતર પછ   તરત જ અને યાર પછ ુ ં િપયત ૪-૫ દવસ ે સારા 

ઉગાવા માટ આપ ુ.ં તે પછ  જમીનની પરત જુબ િપયત આપવા. 

 િનદણ િનયં ણ: પાક અવ થાએ બ ે તર ખેડ અને પછ ના ં દવસોમા ંજ રયાત જુબ હાથ 

િનદણ િનયં ણ કર ુ.ં 

ઉના ં તલ  બયારણની ત: વાવેતર માટ સફદ તલની તો વીક જુરાત તલ- ૧,૨,૩,૪ અને કાળા 

તલની તો વીક જુરાત તલ-૧૦ પસદં કરવી. 

 વાવણી તર: બ ેહાર વ ચ ે૩૦ સેમી અને બ ેછોડ વ ચ ે૧૦ સેમી ુ ં તર ળવ ુ.ં  

 બયારણ દર: એક હ ટરમા ંતલના વાવેતર માટ ૩-૫ કલો બીજની જ રયાત રહ છે. 

 રાસાય ણક ખાતર: એક હ ટર દ ઠ ૧૦ ટન છાણી ુ ંખાતર,  ૨૫ કલો નાઈ ોજન, ૨૫ ક લો 

ફો ફરસ અને ૪૦ કલો પોટાશ વાવણી સમયે જ આપ ુ.ં ડ .એ.પી. ખાતરને બદલે િસગલ 

પુર ફો ફટ ખાતરનો ઉપયોગ કરવાથી વધારાનો સ ફર આપવાની જ રયાત રહતી નથી. 

ઉગાવા બાદ ૩૦-૩૫ દવસ ે૨૫ કલો નાઈ ોજન રુતી ખાતર તર ક આપ ુ.ં 

 િપયત: થમ િપયત વાવેતર સમયે, બી ુ  ંિપયત ૪-૬ દવસના ગાળે, ી ુ  ંિપયત છોડ ચાર 

પાદંડાનો થાય યાર અને બાક ના િપયત જ રયાત માણ ે જમીનના કાર જુબ ૬-૧૦ 

દવસના તર મક લ બેસવા, બૈઢા બધંાવા અને દાણા ભરાવા વી કટોકટ ની અવ થાએ 

આપવાથી સા ું ઉ પાદન મેળવી શકાય. 

 િનદણ િનયં ણ: પાક અવ થાએ બ ે તર ખેડ અને પછ ના ં દવસોમા ંજ રયાત જુબ હાથ 

િનદણ િનયં ણ કર ુ.ં 

ઉના ં બાજરો  તની પસદંગી: ઉના ં બાજરાના વાવેતર માટ જુરાત હાઈ ીડ બાજર -૫૨૬, જુરાત  

હાઈ ીડ બાજર -૫૫૮, જુરાત  હાઈ ીડ બાજર -૫૩૮ વી ધુારલી તો પસદં કરવી. 

ઉના  

અડદ 

 તની પસદંગી: જુરાત અડદ-૧, ટ પી -ુ૪ અથવા તી-૯ વી તો પસદં કરવી. 

 વાવણી તર: બ ેહાર વ ચ ે૩૦ સેમી અને બ ેછોડ વ ચ ે૧૦ સેમી.  

 બયારણ દર:  ૨૦-૨૫ ક ા/હ ટર 

 રાસાય ણક ખાતર: એક હ ટર ૨૦ ક ા નાઈ ોજન, ૪૦ ક ા ફો ફરસ ચાસમા ંઓર ને આપ ુ.ં 

 િપયત: થમ િપયત વાવેતર પછ  તરત જ અને યાર પછ ુ ંિપયત ૪-૫ દવસ ેસારા ઉગાવા 

માટ આપ ુ.ં તે પછ  જમીનની પરત જુબ િપયત આપવા. 

 િનદણ િનયં ણ: પાક અવ થાએ બ ે  તર ખેડ અન ેપછ ના ં દવસોમા ંજ રયાત જુબ હાથ 

િનદણ િનયં ણ કર ુ.ં 



ઘ / ચણા/ 

/ ધાણા 

 પ રપ વ અવ થાએ કાપણી કર  સં ણૂ કુાયા બાદ જ ેિશગ કાય કર ુ.ં 

 સં હ: યૂ તાપમા ં કુવીન ેભેજ ુ ં માણ ૭-૮ % કરતા ની ુ ંરહ પછ  જ સં હ કરવો. 

લસણ/ ુ ગંળ   પાદંડા કુાયન ેઢળ  પડ યાર ઉપાડવાની કામ ગીર  શ ુ કરવી. ઉપાડ ા બાદ ૨-૩ દવસ ેએક 

સાથ ેઉભડા કરવા થી રંગ જળવાય રહ. સં ણૂ કુાયા બાદ જ લસણ અથવા ુગંળ ના પાકને 

બીટવો. 

દવેલા  ૭૦-૮૦% ુમંના ગર પ રપ વ થાય યાર કાપણી કર , ુમંને  યૂ તાપમા ં કુવી,  સં ણૂ 

કુાયા બાદ જ  ેિશગ કાય કર ુ.ં 

શાકભા  પાકો  પાકમા ંહાથથી ષિનદામણની કામગીર  કરવી.  

  શાકભા  પાકોન ેસમયસર પીયત આપ ુ.ં 

પ  ુ

 

 યો ય મા ામા ં આવ યક ાર / ખિનજ િમ ણ ચારા સાથ ે ભેળવીન ે ાણીઓને આપ ુ ં

આવ યક છે. 

 પ ઓુના રહઠાણની જ યાની યવ થત સફાઈ રાખવી અને માખીઓના ઉપ વથી બચવા 

ફનાઈલ છાટં ુ ંઅથવા લીમડાના ંપાનનો મુાડો કરવો. 

 પ નુે ૬ થી ૮ ક . ા. કુો અને ૧૫ થી ૨૦ ક . ા. લીલો ચારો આપવો. ુ ધાળા પ ઓુને િત 

લીટર ુ ધની ઊપજ હોય તેમને િનયિમત ૧ ક . ા. ફ ડ + ૫૦ ામ ખનીજ ત વો ુ ં િમ ણ 

આપ ુ.ં  

 ઈતરડ ના િનયં ણ માટ ડ ટામે ીન અથવા એમી ાલ ૨ મી.લી. એક લીટર પાણીમા ંનાખીને 

છાટંવી. 
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Jamnagar District Agromet Advisory Service bulletin No. 17(2022) Date: 28-02-2022 

(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department) 

Significant weather for the preceding week 

weather parameter 

Rain fall (mm) 0.0 

Maximum temperature (◦C) 32.5-34.0 

Minimum temperature (◦C) 15.5-18.0 

Relative Humidity (%) 
Morning 68-78 

Afternoon 21-32 

Wind speed (Kmph) 3.7-7.4 

 
Weather forecasting for Jamnagar District 

Date Day-1 
01-03-2022 

Day-2 
02-03-2022 

Day-3 
03-03-2022 

Day-4 
04-03-2022 

Day-5 
05-03-2022 Parameters 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature (◦C) 31 31 31 32 32 

Minimum  temperature (◦C) 19 19 20 21 21 

 Relative Humidity-I (%) 50 65 68 50 50 

 Relative Humidity-II (%) 29 40 28 20 28 

 Wind speed (Km/h) 17.5 16.5 17.5 23.2 17.6 

 Wind Direction (deg.) NE N N NE N 

Cloud cover (Okta) Clear sky Clear sky Clear sky Clear sky Clear sky 

Note: Above forecast is the average situation of whole district not for one particular place. 
 

Gramin Krishi Mausam Seva, Krishi Vigyan Kendra, Jamnagar and Indian meteorological 
department announce upcoming five days weather forecast of  

                 Jamnagar district have sky will be observed clear weather forecast in next five 
days. 



Rain fall: In the next no chances of rainfall 
Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range 31-32 °C and 19-21 
 °C, respectively.   
Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 50-68 % & 20-40 %, 
respectively. 
Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be N- NE and 16.5-23.2 
km/h, respectively. 

 

General Agricultural Advisory 

 Harvest the Rabi crop like Wheat, Chick Pea, Cumin, Castor, Pigeon Pea, Castor, Garlic 
and Onion at maturity stage. 

 If soil is ready for sowing then sowing should be carried out for summer crop cultivation. 
 At Summer crop sowing time apply the seed treatment of fungicide for control for fungal 

infection. Apply seed treatment of Rhizobium, Azotobactor and Phospho solublizing 
bacteria 125 ml/ kg seed. 

 For a better quality of wheat grain spray urea @ 150 gm / 10 liter water solution before the 
last irrigation and spray mancozeb @ 25 gm/10 lit of water. 

 Before storage of rabi crops produce, grains should be properly cleaned and it should be 
dried properly to the recommended level of moisture content. Godowns should be properly 
cleaned by removing all the grains and other storage matter of previous crop. Cracks and 
crevices of the walls should be cleaned and repaired and whitewashing should be done. 
Those who can afford are advised to spray 0.5 % malathion solution and keep the chamber 
closed for 7-8 days. The gunny bags should be dried in the sun so that eggs and pupating 
stages of insects as well as inoculum of diseases get destroyed. 

Crop wise Advisory 

crop              Advisory 

Summer  
Groundnut 

 Thrips and Jassid: For control of Thrips and Jassid in groundnut 
spray neem seed extract 5% and profenofos 20 ml and acephate 15 gm 
in 10 liters of water. 

Summer 
Greengram 

 Variety: Select the variety like Gujarat Mung-2, 3, 4, K-851, C.O.-4 
and Meha. 

 Spacing:  Between row 30 cm and between plant 10 cm distance 
maintain. 

 Seed Rate: 20-25 kg/ha 
 Fertilizer: 20 kg Nitrogen, 40 kg Phosphorus one hector application. 
 Irrigation:  Apply first irrigation after sowing and next irrigation after 



4-5 days for better seed germination. 
 Weed Control:  At a crop stage two time Interculturing and after hand 

weeding as per requirement. 

Summer 
Sesame 

 Variety: Select the variety like Gujarat til-1, 2, 3, 4 (White seed) and 
Gujarat til-10 (Black seed). 

 Spacing:  Between row 30 cm and between plant 10 cm distance 
maintain. 

 Seed Rate: 3-5 kg/ha 
 Fertilizer: 25 kg Nitrogen, 25 kg Phosphorus and 40 kg Potash for 

one hector application. 
 Irrigation: Apply first irrigation after sowing, second irrigation after 

4-6 days, third irrigation when plant have four leaf stages and after 
irrigation on the basis of soil type. 

 Weed Control: At a crop stage two time Interculturing and after hand 
weeding as per requirement. 

Summer  
Pearlmillet 

 Variety: For the sowing of Summer Bajara select the variety like 
Gugarat Hybrid Bajara- 526,  Gugarat Hybrid Bajara- 558,  Gugarat 
Hybrid Bajara- 538. 

Black 
Gram 

 Spacing: Between row 30 cm and between plant 10 cm distance 
maintain. 

 Seed Rate: 20-25 kg/ha 
 Fertilizer: 20 kg Nitrogen, 40 kg Phosphorus one hector application. 
 Irrigation:  Apply first irrigation after sowing and next irrigation after 

4-5 days for better seed germination. 
 Weed Control:  At a crop stage two time Interculturing and after hand 

weeding as per requirement. 

Wheat/ 
Chick pea/ 
Cumin/ 
Coriander 

 Harvest the crop at maturity stage. 
 When moisture contain less than 8% than after storage seed material. 

Garlic/ 
Onion 

 Leaves are dry and falling on land at time uprooting start, After 2-3 
days collect then on same place. When totally crop dry at time cutting 
started. 

Castor  Cutting the bloom at 70-80% maturity stage. Threshing operation 
carried out after full sundry of bloom. 

Vegetables  Hand weeding and interculturing operation should be carry out.  
  Apply irrigation to the crop at regular interval. 



 

Animals  Essential salts/mineral mixture in appropriate quantities must be mixed 
with feed and given to the animals. 

 Spray phenyl in the animal shed to avoid flys and mosquitoes. Keep 
animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes.  

 Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to 
the animals. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 
50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield.  

 Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick. 
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