
  

જીલ્રા કૃષ શલાભાન એકભ (DAMU) 

ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ વેલા (GKMS) 

કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર 

જુ.કૃ.મુ., જાભનગય- ૩૬૧૦૦૬ 

તા. ૨૨-૦૨-૨૦૨૩ થી તા. ૨૬-૦૨-૨૦૨૩ 

(#Azadi ka Uatsav-Amrit Mahotsav) 
 

જાભનગય જીલ્રા કૃષ શલાભાન ફુરેટીન નં. ૧૫ (૨૦૨૩) તાયીખ: ૨૧-૦૨-૨૦૨૩ 

(જૂનાગઢ કૃષ મુનીલવીટી અને બાયત ભૌવભ ષલબાગ રાયા વંન્દ્ન) 

ાછરા અઠલાડીમાનુ ંજાભનગય નુ ંશલાભાન 

શલાભાન રયફો 

લયવાદ)ભી.ભી( ૦.૦ 

ભશતભતાભાન)વે.ગ્ર(ે ૩૧.૫-૩૬.૯ 

રઘુતભતાભાન)વે.ગ્ર(ે ૧૬.૭-૨૨.૫ 

બેજ)%( 
વલાય ૪૨-૭૮ 

ફોયફાદ ૩૪-૪૦ 

લનનીગષત (રકભી/કરાક( ૩.૪-૫.૧ 

શલાભાન આગાશી 

ઉત્તય વૌયાષ્ટ્ર ખેત આફોશલાકીમ ષલબાગ - જાભનગય જીલ્રાની શલાભાન આગાશી 

તાયીખ રદલવ-૧ 

૨૨-૦૨-૨૦૨૩ 

રદલવ-૨ 

૨૩-૦૨-૨૦૨૩ 

રદલવ-૩ 

૨૪-૦૨-૨૦૨૩ 

રદલવ-૪ 

૨૫-૦૨-૨૦૨૩ 

રદલવ-૫ 

૨૬-૦૨-૨૦૨૩ ેયાભીટય 

લયવાદ (ભી.ભી.) ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભશત્તભ તાભાન (વે.ગ્ર(ે ૩૧ ૩૦ ૩૦ ૩૧ ૩૧ 

રઘુત્તભ તાભાન (વે.ગ્રે( ૧૬ ૧૫ ૧૭ ૧૮ ૧૮ 

ભશત્તભબેજ (%) વલાય ૭૯ ૭૮ ૫૭ ૫૯ ૫૫ 

રઘુત્તભબેજ )%( ફોય ફાદ ૨૬ ૨૯ ૨૭ ૨૨ ૨૦ 

લનની ગષત (રકભી/કરાક) ૧૬.૪ ૧૬.૨ ૧૪.૧ ૧૫.૪ ૧૪.૬ 

લનની રદળા (ડીગ્રી) ષિભ લામવ્મ લામવ્મ ષિભ લામવ્મ 

લાદની ષથથષત આંષળક લાદછામુ ં આંષળક લાદછામુ ં ભુખ્મત્લે ચોખ્ખુ ં ચોખ્ખુ ં ચોખ્ખુ ં

નોંધ: આ આગાશી વભગ્ર જીલ્રાની વયેયાળ શોમ છે એટર ેતેને કોઈ ણ એક જગ્મા ભાટે રાગુ કયલી નશી. 

 



બાયત વયકાયશ્રીના શલાભાન ખાતા તયપથી ભેર શલાભાન ભાષશતી અનુવાય અતે્રના ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ વેલા ષલબાગ, કૃષ ષલજ્ઞાન 

કેન્દ્ર, જાભનગય તયપથી જણાલલાભાં આલે છે કે ઉતય વૌયાષ્ટ્ર ખેત આફોશાલાકીમ  ષલથતાયના 

       જાભનગય જીલ્રાભા ંઆગાભી વપ્તાશ દયમ્માન શલાભાન ચોખ્ખુથંી આંષળક લાદછામું યશેળે અને લયવાદનું પ્રભાણ નશીલત્ત યશેળે. 

 તાભાન:  આ વભમગાાભાં ભશત્તભ તાભાન રદલવ દયમ્માન ૩૦-૩૧ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટરંુ તેભજ રઘુતભ તાભાન યાત્રી દયમ્માન 

૧૫-૧૮ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટરંુ યશેલાની વંબાલના છે, જેથી આગાભી વપ્તાશ દયમ્માન ઠંડીનંુ જોય યશેળે. 

 બેજનું પ્રભાણ: વલાયના વભમે બેજનંુ પ્રભાણ ૫૫-૭૯ % યશેળ ેતથા ફોય છીના બેજનંુ પ્રભાણ ૨૦-૨૯ %યશેલાની ળક્મતા છે. 

 લનની રદળા અને ગષત: લનની રદળા ભોટેબાગે ષિભ-લામવ્મ તયપથી યશેલાની અને લનની ઝડ ૧૪.૧-૧૬.૪ યશેળ.ે 

વાભાન્દ્મ કૃષ વરાશ 

 ષળમાું ાકોની દેશધાર્મભક અલથથાએ રયક્લ થામ ત્માયે કાણી કયલી. 

 જભીન તૈમાય થામ ગમેર શોમ તે ભુજફ ઉનાું ાકોનું લાલેતય ળરૂ કયી દેલું જોઈએ. 

 ઉનાું ાકોના લાલેતય વભમે ફીજને મોગ્મ ફૂગનાળક નો ટ આીને જ લાલેતય કયલું. આ વાથે જૈષલક ફેક્ટેરયમા જેલા કે 

યીઝોફીમભ, એઝોટોફેકટય અને પોથપો વોલ્મુફરામઝીંગ ફેક્ટેરયમા નો ૧૨૫ ષભરી/રક.ગ્રા. ફીજ પ્રભાણે ટ આીને લાલતેય 

કયલું. 

 ઘઉંના દાણાની વાયી ગુણલત્તા ભાટે છેલ્રા ષમત શેરા ૧૫૦ ગ્રાભ મુરયમા અને ભેન્દ્કોઝેફ દલા ૨૫ ગ્રાભ ૧૦ રીટય 

ાણીભાં ષભશ્ર કયી છાંટલુ.ં 

ાક પ્રભાણ ેકૃષ વરાશ 

ભુખ્માક કૃષવરાશ 

ઉનાું 

ભગપી 

 ષફમાયણની જાત: ઉનાુ ભગપીના લાલેતય કયલા ભાટે ઊબડી અને લશેરી ાકતી જી.જી.-  ૨, જી.જી.-૫, જી.જી.-૬, 

ટીએજી-૨૪, ટી.જી.-૨૬, અને  ટીજી-૩૭એ ભાંથી કોઈણ એક જાતની વંુદગી કયલી. 

 લાલણી અંતય: ફે શાય લચ્ચે ૭.૫-૧૦ વેભી અને ફે છોડ લચ્ચે ૪-૫ વેભીનંુ અંતય જાલલું. 

 ષફમાયણ દય: ૧૨૦ રકગ્રા/ શેક્ટયે 

 યાવામષણક ખાતય: એક શેક્ટયે ૨૫ રકગ્રા નાઈટ્રોજન, ૫૦ કીગ્રા પોથપયવ અને ૫૦ રકગ્રા ોટાવ ખાતય  ચાવભાં ઓયીને 

આલું. 

 ષમત: પ્રથભ ષમત લાલેતય છી તયત જ અને ત્માય છીનંુ ષમત ૬-૭ રદલવે વાયા ઉગાલા ભાટે આલું. તે છી 

જભીનની યત ભુજફ ષમત આલા. 

ઉનાું 

ભગ 

 લાલેતય વભમ: લાલેતય ૧ પેબ્રુઆયી થી ૧ ભાચચ વુધીના વભમગાા દયમ્માન કયલું.  

 ષફમાયણની જાત: લાલેતય ભાટે ગુજયાત ભગ-૨,૩,૪, કે-૮૫૧, વી.ઓ.-૪ અને ભેશા જેલી જાતો વંદ કયલી. 

 લાલણી અંતય: ફે શાય લચ્ચે ૩૦ વેભી અને ફે છોડ લચ્ચે ૧૦ વેભી.  

 ષફમાયણ દય: ૨૦-૨૫ રકગ્રા/શેક્ટય 

 યાવામષણક ખાતય: એક શેક્ટયે ૨૦ રકગ્રા નાઈટ્રોજન, ૪૦ કીગ્રા પોથપયવ ચાવભાં ઓયીને આલું. 

 ષમત: પ્રથભ ષમત લાલેતય છી  તયત જ અને ત્માય છીનંુ ષમત ૪-૫ રદલવે વાયા ઉગાલા ભાટે આલું. તે છી 

જભીનની યત ભુજફ ષમત આલા. 

 નનદણ ષનમંત્રણ: ાક અલથથાએ ફે આંતય ખેડ અને છીનાં રદલવોભાં જરૂરયમાત ભુજફ શાથ નનદણ ષનમંત્રણ કયલું. 

ઉનાું 

તર 

 ષફમાયણની જાત: લાલેતય ભાટે વપેદ તરની જાતો જેલીકે ગુજયાત તર- ૧,૨,૩,૪ અને કાા તરની જાતો જેલીકે 

ગુજયાત તર-૧૦ વંદ કયલી. 

 લાલણી અંતય: ફે શાય લચ્ચે ૩૦ વેભી અને ફે છોડ લચ્ચે ૧૦ વેભીનંુ અંતય જાલલું.  

 ષફમાયણ દય: એક શેક્ટયભાં તરના લાલેતય ભાટે ૩-૫ રકરો ફીજની જરૂરયમાત યશે છે. 



 યાવામષણક ખાતય: એક શેક્ટય દીઠ ૧૦ ટન છાણીમંુ ખાતય,  ૨૫ રકરો નાઈટ્રોજન, ૨૫ કીરો પોથપયવ અને ૪૦ રકરો 

ોટાળ લાલણી વભમે જ આલું. ડી.એ.ી. ખાતયને ફદરે નવગર વુય પોથપેટ ખાતયનો ઉમોગ કયલાથી લધાયાનો 

વલ્પય આલાની જરૂરયમાત યશેતી નથી. ઉગાલા ફાદ ૩૦-૩૫ રદલવે ૨૫ રકરો નાઈટ્રોજન ુયતી ખાતય તયીકે આલું. 

 ષમત: પ્રથભ ષમત લાલેતય વભમે, ફીજંુ ષમત ૪-૬ રદલવના ગાે, ત્રીજંુ ષમત છોડ ચાય ાંદડાનો થામ ત્માયે અને 

ફાકીના ષમત જરૂરયમાત પ્રભાણે જભીનના પ્રકાય ભુજફ ૬-૧૦ રદલવના અંતયે જેભકે ફૂર ફેવલા, ફૈઢા ફંધાલા અને 

દાણા બયાલા જેલી કટોકટીની અલથથાએ આલાથી વારં ઉત્ાદન ભેલી ળકામ. 

 નનદણ ષનમંત્રણ: ાક અલથથાએ ફે આંતય ખેડ અને છીનાં રદલવોભાં જરૂરયમાત ભુજફ શાથ નનદણ ષનમંત્રણ કયલું. 

ઉનાું 

ફાજયો 

 લાલેતય વભમ: પેબ્રુઆયી ભાવના શેરા કે ફીજ અઠલાડીમાભાં લાલેતય કયલું. 

 ઉનાું ફાજયાના લાલેતય ભાટે ગુજયાત શાઈબ્રીડ ફાજયી-૫૨૬, ગુજયાત  શાઈબ્રીડ ફાજયી-૫૫૮, ગુજયાત  શાઈબ્રીડ 

ફાજયી-૫૩૮ જેલી વુધાયેરી જાતો વંદ કયલી. 

ઉના ુ

અડદ 

 જાતની વંદગી: ગુજયાત અડદ-૧, ટીીમ-ુ૪ અથલા તી-૯ જેલી જાતો વંદ કયલી. 

 લાલણી અંતય: ફે શાય લચ્ચે ૩૦ વેભી અને ફે છોડ લચ્ચે ૧૦ વેભી.  

 ષફમાયણ દય:  ૨૦-૨૫ રકગ્રા/શેક્ટય 

 યાવામષણક ખાતય: એક શેક્ટયે ૨૦ રકગ્રા નાઈટ્રોજન, ૪૦ કીગ્રા પોથપયવ ચાવભાં ઓયીને આલું. 

 ષમત: પ્રથભ ષમત લાલેતય છી તયત જ અને ત્માય છીનંુ ષમત ૪-૫ રદલવે વાયા ઉગાલા ભાટે આલું. તે છી 

જભીનની યત ભુજફ ષમત આલા. 

 નનદણ ષનમંત્રણ: ાક અલથથાએ ફે  આંતય ખેડ અને છીનાં રદલવોભાં જરૂરયમાત ભુજફ શાથ નનદણ ષનમંત્રણ કયલું. 

ઘઉં/ 

ચણા/ 

જીરૂ/ 

ધાણા    

 રયક્લ અલથથાએ કાણી કયી વંૂણચ વુકામા ફાદ જ થ્રેનળગ કામચ કયલું. 

રવણ/ 

ડુંગી 

 ાંદડા વુકામને ઢી ડે ત્માયે ઉાડલાની કાભ ગીયી ળર કયલી. ઉાડ્મા ફાદ ૨-૩ રદલવે એક વાથે ઉબડા કયલા જેથી 

યંગ જલામ યશે. વંૂણચ વુકામા ફાદ જ રવણ અથલા ડંુગીના ાકને ફીટલો. 

રદલેરા  ૭૦-૮૦% રુંભના ગય રયક્લ થામ ત્માયે કાણી કયી, રુંભને  વૂમચ તાભાં વુકલી,  વંૂણચ વુકામા ફાદ જ  થ્રેનળગ કામચ 

કયલું. 

ળાકબાજી 

ાકો 

 યોગીષ્ટ છોડને ખેતયભાંથી ઉાડીને જભીનભાં દાટી દેલા જોઈએ. 

 ળાકબાજી ાકોને નનદણ ભુક્ત યાખલા જોઈએ. 

 ાન કોયીમ:ુલેરાલાા ળાકબાજી ાકભાંાન કોયીમાનો ઉરલટાલા ભાટે૧૫ભીરી ભીથાઈર-ઓ-ડેભેટોન (૨૫ઈવી) 

અથલા ૧૫ભીરી ડામભીથોએટ (૩૦ ઈવી) ૧૫ રીટય ાણીના ંભા ંનાખીને છંટકાલ કયલો.  

 

 થ્રીપ્વ: ભયચીના ાકભાં થ્રીપ્વના ષનમંત્રણ ભાટે ૩૦ ભીરી પ્રોપેનોપોવ ૧૫ રીટય ાણીભાં ષભશ્રણ કયી છાંટલી. થ્રીપ્વનો 

લધુ ઉરલ શોમ તો થીનોવાડ અથલા થીનેટોયભ દલા ૭-૮ભીરી પ્રષત ં છાંટલી.  

 



 પભાખી: પભાખીના ષનમંત્રણ ભાટે એવીટાભીપ્રીડ ૨૦ ટકા ૧૫ ગ્રાભ દલા ૧૫ રીટય ાણીભાં બેલી છંટકાલ કયલો. 

 રીરી ઇમ: ટાભેટા અને યીંગણનાં ાકભાં રીરી ઇમનો ઉરલ લધુ જોલા ભે છે તેના નીમંત્રણ ભાટે ઇન્દ્ડોકઝાકાફચ ૨૫ 

ઇવી ૩૦ ષભરી અથલા થીનોવાદ ૪૫ ઇવી ૫ ષભરી પ્રષતંછાંટલી. 

 

 ાનકથીયી:ળાકબાજી ાકોભાં ાનકથીયીનો ઉરલ જોલા ભે તો પેનાઝાકષલન ૧૦ ઇવી ૧૦ ષભરી અથલા ડામપેન્દ્મુયોન 

૫૦ ડફલ્મુ ી ૧૫ ગ્રાભ ૧૫ રીટય ાણીભાં ંભાં નાખીને  છંટકાલ કયલો.  

 

 વપેદ ભાખી અન ેરીરી ોટી:બીંડાભાં વપેદ ભાખી અને રીરી ોટીના ષનમંત્રણ ભાટે રીંફોીનંુતેર ૫૦ ભી.રી. અથલા 

રીંફોીના ભીંજનું ૫ ટકા અકચ નુંરાલણ ૫૦૦ ભી.રી. અને ડામપેનથામુયોન ૫૦ ટકા લ.ેા. ૧૬ગ્રાભ દલાને ૧૦ રીટય 

ાણીભાં ષભશ્ર કયીને છંટકાલ કયલો. 

ળુ 

 

 મોગ્મ ભાત્રાભાં આલશ્મક િાય / ખષનજ ષભશ્રણ ચાયાવાથે બેલીને પ્રાણીઓને આલું આલશ્મક છે. 

 ળુઓના યશેઠાણની વ્મલષથથત વપાઈ યાખલી અને ભાખીઓના ઉરલથી ફચલા રપનાઈર છાંટલુ ં અથલા રીભડાનાં 

ાનનો ધુભાડો કયલો. 

 ળુન૬ે થી ૮ કી.ગ્રા. વુકો અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. રીરો ચાયો આલો. દુધાા ળુઓને પ્રષત રીટય દુધની ઊજ શોમ 

તેભન ેષનમષભત ૧ કી.ગ્રા. પીડ + ૫૦ ગ્રાભ ખનીજ તત્ત્લોનંુ ષભશ્રણ આલું.  

 ઈતયડીના ષનમંત્રણ ભાટે ડેલ્ટાભેથ્રીન અથલા એભીટ્રાર ૨ ભી.રી. એક રીટય ાણીભાં નાખીને છાંટલી. 

 

 

 



Jamnagar District Agromet Advisory Service bulletin No. 15 (2023) Date: 21-02-2023 

(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) 31.5-36.9 

Minimum temperature (
◦
C) 16.7-22.5 

Relative Humidity (%) 
Morning 42-78 

Afternoon 34-40 

Wind speed (Kmph) 3.4-5.1 

Weather forecasting for Jamnagar District 

Date Day-1 

22-02-2023 

Day-2 

23-02-2023 

Day-3 

24-02-2023 

Day-4 

25-02-2023 

Day-5 

26-02-2023 Parameters 

Rain fall (mm) 0 0 0 0 0 

Maximum temperature (
◦
C) 31 30 30 31 31 

Minimum temperature (
◦
C) 16 15 17 18 18 

 Relative Humidity-I (%) 79 78 57 59 55 

Relative Humidity-II (%) 26 29 27 22 20 

 Wind speed (Km/h) 16.4 16.2 14.1 15.4 14.6 

 Wind Direction (deg.) W NW NW W NW 

Cloud cover (Okta) Partly cloudy Partly cloudy Mainly Clear Clear Clear 

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 to Partly cloudy weather forecast 

in next five days. 
Rain fall: In the next week no chances of rainfall.  
Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range 30-31 °C and 15-18 

 District Agrometeorological Unit (DAMU) 
GraminKrushi Mausam Seva (GKMS) 

Krishi Vigyan kendra 

Junagadh Agricultural University 

Jamnagar-361006 

Date: 22-02-2023 to 26-02-2023 

(#Azadi ka Uatsav-Amrit Mahotsav) 

 

 



°C, respectively, so cold wave condition increase in next week.   

Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 55-79 % & 20-29 %, 

respectively. 

Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be W-NW and 14.1-16.4 

km/h, respectively. 
 

General Agricultural Advisory 

 Harvest the Rabi crop 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 uria @ 150 gm / 10 liter water solution before 

the last irrigation and spray mancozeb @ 25 gm/10 lit of water. 

Crop wise Advisory 

crop  Advisory 

Summer  
Groundnut 

 Variety: Selecting early maturing vertical varieties for sowing so that 

harvesting and threshing operations can be completed before 

monsoon rains. GG-2, GG-5, GG-6, TAG-24, TG-26 and TG-37A 

choose any one early maturing variety from these. 

 Spacing: Between row 7.5-10 cm and between plant 4-5 cm distance 

maintain. 

 Seed Rate: 120 kg/ha 

 Fertilizer: 25 kg Nitrogen, 50 kg Phosphorus and 50 kg Potash for 

one hector application. 

 Irrigation: Apply first irrigation after sowing and next irrigation after 

6-7 days for better seed germination. 

Summer 
Green gram 

 Sowing time:  Sowing should be carried out in between February 15
th
 

to March 15
th

 Month. 

 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  
Pearl millet 

 Sowing time:  Sowing should be carried out in 1
st
 or 2

nd
 Week of 

February. 

 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. 

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. 

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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