
 

ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ વેલા  
શલાભાન આગાશી આધાયીત કૃષવરાશ બરુેટીન 

ઉતય વૌયાષ્ટ્રખેત આફોશલાકીમ ષલબાગ 
તા.૧૫-૦૮-૨૦૨૦ થી તા.૧૯-૦૮-૨૦૨૦ 

 
(ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ વેલા ,સકૂી ખેતી વળંોધન કેન્દ્ર ,જુ.કૃ.ય,ુ.તયઘડડમા ને બાયત ભૌવભ ષલબાગ રાયા વંન્ન( 

કૃષ શલાભાન બરેુટીન ન.ં૪૦/૨૦૨૦ 
ાછરા અઠલાડીમાનુું યાજકોટનુ ંશલાભાન 

શલાભાન ડયફો  
લયવાદ(ભી.ભી( 85.3 

ભશતભ તાભાન  ( વે.ગે્ર( 27.0-32.6 

રઘતુભ તાભાન  ( વે.ગે્ર( 23.5-24.3 

બેજ (%(વલાય 89-97 

બેજ (%(ફોયફાદ 73-93 

લનની ગષત  ( ડકભી/કરાક( 3.9-7.0 

 શલાભાન અગાશી :ત્રક-ક 
ઈતયવૌયાષ્ટ્ર ખેત અફોશલાકીમ ષલબાગ-શલાભાન અગાશી  

તા.૧૫-૦૮-૨૦૨૦ થી ૧૯-૦૮-૨૦૨૦ 
કૃષ વરાશ : 

વાભાન્દ્મ  બાયત વયકાયશ્રીના શલાભાન ખાતા તયપથી ભેર શલાભાન ભાડશતી નવુાય તે્રના 
ગ્રાભીણકૃષ ભૌવભ વેલા ષલબાગ, જુનાગઢ કૃષ યષુનલવીટી ,તયઘડીમા તયપથી જણાલલાભા ં
અલે છે કે ,ઈતય વૌયાષ્ટ્ર ખેત અફોશલાકીમ ષલસ્તાયના   

યાજકોટ :જીલ્રાભા ંઅગાભી તા.૧૫-૦૮-૨૦૨૦ થી તા.૧૯-૦૮-૨૦૨૦ દયમ્માન શલાભાન બેજલાળં ને 
લાદછાયુ ંયશળે. તા. ૧૫ થી ૧૯ ના યોજ બાયે થી ષત બાયે લયવાદ થલાની ળક્યતા છે. લનની ડદળા 
ષિભ ને નૈઋત્મની યશલેાની ને લનની ઝડ  ૨૬ થી ૩૧ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા છે.  અ 
વભમ ગાાભા ં ભશતભ તાભાન ડદલવ દયમ્માન ૨૯-૩૦ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ 
તાભાન યાત્રી દયમ્માન ૨૪-૨૫ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 

 તાયીખ ડદલવ-૧ 
૧૫-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૨ 
૧૬-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૩ 
૧૭-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૪ 
૧૮-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૫ 
૧૯-૦૮-૨૦ ેયાભીટય 

લયવાદ(ભી.ભી.( 70 111 39 42 48 

ભશતભતાભાન  ( વે.ગે્ર( 29 29 29 30 29 



રઘતુભતાભાન  ( વે.ગે્ર( 25 25 25 25 24 

લાદનીસ્સ્થષત( ઓકટા  (  8 8 8 7 8 

ભશતભબેજ (%(વલાય 89 89 87 87 87 

રઘતુભબેજ   (%( ફોયફાદ 77 83 73 72 80 

લનનીગષત(ડકભી/કરાક( 26 26 27 29 31 

લનનીડદળા(ડીગ્રી( 248 248 248 248 243 

ભોયફી :જીલ્રાભા ંઅગાભી  તા.૧૫-૦૮-૨૦૨૦ થી  તા.૧૯-૦૮-૨૦૨૦ દયમ્માન શલાભાન બેજલાળં ને 
લાદછાયુ ંયશળે.  તા. ૧૫ થી ૧૯ ના યોજ બાયે થી ષત બાયે લયવાદ થલાની ળક્યતા છે. લનની ડદળા 
ષિભ ને નૈઋત્મની યશલેાની ને લનની ઝડ ૨૬ થી ૩૩ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા છે . અ 
વભમ ગાાભા ં ભશતભ તાભાન ડદલવ દયમ્માન ૨૯-૩૦ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ 
તાભાન યાત્રી દયમ્માન ૨૪-૨૫ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 

તાયીખ ડદલવ-૧ 
૧૫-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૨ 
૧૬-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૩ 
૧૭-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૪ 
૧૮-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૫ 
૧૯-૦૮-૨૦ ેયાભીટય 

લયવાદ(ભી.ભી.( 120 120 70 70 120 

ભશતભતાભાન  ( વે.ગે્ર( 29 29 29 30 29 

રઘતુભતાભાન  ( વે.ગે્ર( 25 25 25 25 24 

લાદનીસ્સ્થષત( ઓકટા  (  8 8 8 7 8 

ભશતભબેજ (%(વલાય 88 91 86 85 84 

રઘતુભબેજ   (%( ફોયફાદ 71 84 72 69 76 

લનનીગષત(ડકભી/કરાક( 26 27 28 30 33 

લનનીડદળા(ડીગ્રી( 243 248 248 248 225 

દેલભષૂભ દ્વાયકા;  જીલ્રાભા ં અગાભી તા.૧૫-૦૮-૨૦૨૦ થી  તા.૧૯-૦૮-૨૦૨૦ દયમ્માન શલાભાન 
બેજલાળં ને લાદછાયુ ં યશળે. તા. ૧૫ થી ૧૯ ના યોજ ષત બાયે લયવાદ થલાની ળક્યતા છે.  
લનની ડદળા ષિભની યશલેાની ને લનની ઝડ ૩૧ થી ૪૧ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા છે. અ 
વભમ ગાાભા ં ભશતભ તાભાન ડદલવ દયમ્માન ૩૦-૩૧ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ 
તાભાન યાત્રી દયમ્માન ૨૭-૨૮ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 

તાયીખ ડદલવ-૧ 
૧૫-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૨ 
૧૬-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૩ 
૧૭-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૪ 
૧૮-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૫ 
૧૯-૦૮-૨૦ ેયાભીટય 

લયવાદ(ભી.ભી.( 253 218 120 72 216 

ભશતભતાભાન  ( વે.ગે્ર( 31 30 31 30 30 

રઘતુભતાભાન  ( વે.ગે્ર( 27 27 27 28 27 

લાદનીસ્સ્થષત( ઓકટા  (  8 8 8 7 8 

ભશતભબેજ (%(વલાય 87 85 83 83 83 



રઘતુભબેજ   (%( ફોયફાદ 76 80 77 75 76 

લનનીગષત(ડકભી/કરાક( 31 32 33 36 41 

લનનીડદળા(ડીગ્રી( 248 248 248 248 248 

સયેુન્દ્રનગય :જીલ્રાભા ંઅગાભી તા.૧૫-૦૮-૨૦૨૦ થી  તા.૧૯-૦૮-૨૦૨૦ દયમ્માન શલાભાન બેજલાળં 
ને લાદછાયુ ંયશળે તા. ૧૫ ના યોજ ષત બાયે ને તા. ૧૬ થી ૧૮ ના યોજ ભધ્મભ થી બાયે લયવાદ 
થલાની ળક્યતા છે. લનની ડદળા ષિભ ને નૈઋત્મની યશલેાની ને લનની ઝડ ૨૫ થી ૩૦ 
કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા છે.  અ વભમ ગાાભા ંભશતભ તાભાન ડદલવ દયમ્માન ૨૯-૩૦ ડીગ્રી 
વેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ તાભાન યાત્રી દયમ્માન ૨૪-૨૫ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ં યશલેાની 
વબંાલના છે. 

 તાયીખ ડદલવ-૧ 
૧૫-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૨ 
૧૬-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૩ 
૧૭-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૪ 
૧૮-૦૮-૨૦ 

ડદલવ-૫ 
૧૯-૦૮-૨૦ ેયાભીટય 

લયવાદ(ભી.ભી.( 118 39 22 30 32 

ભશતભતાભાન  ( વે.ગે્ર( 29 29 29 30 29 

રઘતુભતાભાન  ( વે.ગે્ર( 25 25 25 25 24 

લાદનીસ્સ્થષત( ઓકટા  (  8 8 8 7 8 

ભશતભબેજ (%(વલાય 85 87 84 84 85 

રઘતુભબેજ   (%( ફોયફાદ 70 81 66 65 78 

લનનીગષત(ડકભી/કરાક( 25 27 28 30 30 

લનનીડદળા(ડીગ્રી( 243 248 248 248 225 

 ૧૫ થી ૧૯-ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ દયમ્માન શલાભાન બેજલાળં ને લાદછાયુ ં યશળે. યાજકોટ 
જીલ્રાભા ં   તા. ૧૫ થી ૧૯ ના યોજ બાયે થી ષત બાયે લયવાદ થલાની ળક્યતા છે, ભોયફી 
જીલ્રાભા ં   તા. ૧૫ થી ૧૯ ના યોજ બાયે થી ષત બાયે લયવાદ થલાની ળક્યતા છે, દેલભષૂભ 
દ્વાયકા જીલ્રાભા ં  તા તા. ૧૫ થી ૧૯ ના યોજ ષત બાયે લયવાદ થલાની ળક્યતા છે ને 
સયેુન્દ્રનગય તા. ૧૫ ના યોજ ષત બાયે ને તા. ૧૬ થી ૧૮ ના યોજ ભધ્મભ થી બાયે લયવાદ 
થલાની ળક્યતા છે.  લનની ડદળા ષિભ ને નૈઋત્મની ભોટાબાગે યશલેાની ને લનની 
ઝડ ૨૫ થી ૪૧ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા છે.  અ વભમગાાભા ંભશતભ તાભાન ડદલવ 
દયમ્માન ૨૯-૩૧ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંતેભજ રઘતુભ તાભાન યાત્રી દયમ્માન ૨૪-૨૮ ડીગ્રી 
વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 

 કોયોના લામયવના વકં્રભણને ટકાલલા  ખેતી કમો ને ખેત ેદાળના લેચાણ ને ફીજ, 

ખાતય ને દલાઓની ખયીદી દયમ્માન  ભોં ય કડંુ (ભાસ્ક( ફાધંી યાખવુ ંને   ફે વ્મસ્તત 

લચ્ચે ૬ થી ૭ ફૂટ અંતય જાલવુ.ં 

 વતત લયવાદના કાયણે ખેતયના નીચાણલાા ષલસ્તાયભા ં બયામેર ાણીનો ષનકાર કયલો જેથી 



ઈબો ાક સકુામ નશી. 

 તા. ૧૯-૨૫    ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ : શલાભાન લયતાયો :  તા. ૧૯ થી ૨૫ ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ 
દયમ્માન ભધ્મભ (વયેયાળ ૧૧ ભી.ભી./ડદલવ ( લયવાદ થલાની અગાશી છે. જેથી તે મજુફ ખેત 
કામોનુ ંઅમોજન કયવુ.ં 

 શલાભાન ચેતલણી: - તા. ૧૫, ૧૬ ને ૧૯ ઓગસ્ટના યોજ ષત બાયે લયવાદની ળક્યતા શોમ 
શઓુને વરાભત જગ્માએ યાખલા ને લયવાદી ાણીના ષનકારની વ્મલસ્થા કયલી. 

ભોફાઇર વદેંળ:   વતત લયવાદના કાયણે કાવના ાકને યડુયઅ, એભોષનમભ વલ્પેટ ને ભયયેુટ ઓપ 

ોટાળ ખાતય દયેક ૩૦ કી.ગ્રા. પ્રષત શતેટય અવુ.ં 
મખુ્મ ાક ાક લસ્થા યોગ/જીલાત/જાત કૃષ વરાશ 

(૧૦ રીટયાણીભા ંષભશ્ર કયી બરાભણ કયેર દલા છાટંલી ( 
ચોભાસુ ં
ભગપી  

સમુા ફેવલા 
અને દોડલા 
ફુંધાલલા 

રીરી ઈમ અને 
રશ્કયી ઈમ 

  

 
 

 ભગપીભા ં રીરી ને રશ્કયી  આમના ષનમતં્રણ ભાટે 
ફીલેયીમા ફાવીમાના ફૂગનો  ાઈડય ૪૦ ગ્રાભ/૧૦ રીટય 
ાણીભા ં ષભશ્ર કયી  છંટકાલ કયલો. જો લધ ુઈરલ શોમ  તો 
એભાભેતટીન ફેન્દ્ઝોએટ દલા ૫ ટકા  ૫ ગ્રાભ /૧૦ રીટય 
ાણીભા ંષભશ્ર કયી છંટકાલ કયલો. 

 ભગપી ીી ડરે શોમ તો શીયાકવી ૧૫૦ ગ્રાભ ને 

રીંબનુા ફૂર ૧૫ ગ્રાભ ૧ મ્ભા ંનાખીને છંટકાલ કયલો. 

 ભગપીભા ં વપેદ ફૂગનો ઈરલ ટકાલલા રામકોડભાાં 
ફૂગ ૨.૫ કી.ગ્રા./શ.ે મજુફ ગતીમા દેળી ખાતય થલા 
ડદલેરાના ખો ૫૦૦ કી.ગ્રા./શ.ે ષભશ્ર કયીને જભીનભા ં
અવુ.ં 

 ભગપીભા ંાનના ંટકાના યોગનો ઈરલ ના ંથામ તે 
ભાટે શતેઝાકોનાઝોર થલા પ્રોીકોનાઝોર ૧૬ ષભરી   
દલા ૧ મ્ભા ંનાખીને લયાે છંટકાલ કયલો. 

કાવ ચાલા ફેવલા  
અને ફૂર 
ઉઘડલા  

ગરુાફી ઇમ 

 
 કાવભા ં ગરુાફી આમનો ઈરલ જોલા ભેર છે. નય ફુદાને 

એકત્રીત કયલા ભાટે શકેટયે ૪૦ ની વખં્માભા ં પેયોભેન રે 
ગોઠલલાથી આમોનુ ં ળરુઅતની લસ્થાથી જ ષનિંમત્રણ કયી 
ળકામ. કાવભા ંગરુાફી ઇમથી નકુળાન ાભેર ફૂર ને 
ચાલા તોડીને જભીનભા ં દાટી દેલા. લધ ુ નકુળાન શોમ તો  
પ્રોપેનોપોવ ૫૦% આ.વી. ૨૦ ભી.રી. થલા વામયભેથ્રીન ૧૦ 
ષભરી ફીલેયીમા ફાવીઅના ફૂગનો ાઈડય ૪૦ ગ્રાભ  ૧૦ 
રીટય ાણીભા ષભશ્ર કયી છંટકાલ કયલો. 



 કાવભા ંલયાે ાા ચડાલલા.    

 કાવભા ં યયુીમા ને એભોષનમભ વલ્પેટ ને મ્યયેુટ ઓપ 
ોટાળ દયેક   ૩૦ કી.ગ્રા./શ.ે યુતી ખાતય તયીકે અવુ.ં  

તર ફૂર અલસ્થા ળફૃ ાન લાનાય 
ઈમ  

 
 
 
 
 

કાીમો, ાનના 
ટકા 

 
 
 

 

ાન કથીયી  

 

 તરભા ંાન લાનાય ઇમનો લધ ુઈરલ શોમ તો કાયટે 

શામડ્રોતરોયાઇડ ૧૫ ગ્રાભ દલા ૧૦ રીટય ાણીભા ં ષભશ્ર કયી 

છંટકાલ કયલો થલા   રીંફોીના ભીંજનુ ં ૩ ટકા કકનુ ં

રાલણ ૩૦૦ ભીરી  ૧૦ રીટય ાણીભા ં ષભશ્ર કયી છંટકાલ 

કયલો. 

 વતત બેજ લાા શલાભાનના કાયણે તરભા ં ફૂગજન્દ્મ યોગ 

જેલા કે કાીમો, ાનના ટકાનો ઈરલ ના થામ તે ભાટે 

યીડોષભર દલા ૧૫ ગ્રાભ ૧૦ રીટય  ાણીભા ંષભશ્ર કયી છંટકાલ 

કયલો. 

 હપુાા શલાભાનના કાયણે તરભા ંછુટા છલામા કંુડાાભા ંાન 

કથીયનો ઈરલ જોલા ભેર શોમ ખેડતૂોએ જો ાન કથ્રીનો 

ઈરલ લધ ુશોમ તો તેના ષનમતં્રણ ભાટે પ્રોયગાઇટ દલા ૧૦ 

ભી.રી.  ૧૦ રીટય  ાણીભા ંષભશ્ર કયી છંટકાલ કયલો. 

 

ફાજયી નીઘર અલસ્થા   ફાજયીભા ંલયાે ષનિંદાભણ કયવુ.ં  

ભગ ફૂર અને ળીગ 
ની ળફૃઆત   

-  ભગભા ંલયાે ષનિંદાભણ કયવુ.ં  

ડદ ફૂર ની ળફૃઆત   -  ડદભા ંલયાે ષનિંદાભણ કયવુ.ં  

 ડદભા ં થડની ભાખીના ઈદ્ર્લનુ ં ષનડયક્ષણ કયતા યશવે ુ,ં જો 

ઈરલ લધ ુ શોમ તો ડીડીલીી ૭ ષભરી ૧૦ રીટય ાણીભા ં

ષભશ્ર કયી છંટકાલ કયલો. 

 ડદભા ં વતત બેજ લાા શલાભાનના કાયણે લામયવ લાા 

ીાછોડ ઈખાડીને દૂય કયલા. અ યોગ વપેદ ભાખીથી પેરાતો 

શોમ તેના ષનમતં્રણ ભાટે રામઝોપોવ ૪૦ આવી દલા ૧૦ ષભરી 

/૧૦ રીટય ાણીભા ંષભશ્ર કયાલી 



ચોી  ફૂરની ળફૃઆત   -  ચોીભા ંલયાે ષનિંદાભણ કયવુ.ં  

 વતત બેજ લાા શલાભાનના કાયણે ચોીના લામયવ લાા 

ીાછોડ ઈખાડીને દૂય કયલા. અ યોગ વપેદ ભાખીથી પેરાતો 

શોમ તેના ષનમતં્રણ ભાટે રામઝોપોવ ૪૦ આવી દલા ૧૦ ષભરી 

/૧૦ રીટય ાણીભા ંષભશ્ર કયાલી. 

તલેુય  લાલેતય/ઉગાલો  તલેુય ભાટે 
ફીડીએન-૨,    
ગજુયાત  તલેુય v 

૧૦૦4  ગજુયાત  
તલેુય શાઈબ્રીડ-૧, 

 તલેુય ના ાકને લાલેતય વભમે ડી.એ.ી. ૮૭ કી.ગ્રા. /શ.ે 
ામાભા ંઅવુ.ં 

 લાલેતય વભમે તલેુયના ફીજને યશીઝોફીમભ ને પોસ્પયવ 

વોલ્યુફંીરાઝીંગ ફેકટેડયમાનો ટ અલો. 

ઘાવ 

ચાયાના 
ાક  

જુલાય - 

 
 
 
 
 

પોર અભીલભક 

 જુલાયના ાકભા ં વાઠંાની ભાખીનો ઈરલ ના થામ  તે ભાટે 

વતત ષનડયક્ષણ કયતા યશવે ુ,ં જો ઈરલ લધ ુ શોમ તો 

ઇભીડાતરોપ્રીડ ૧૭.૮ ટકા એવ.એર. ૫ ષભ.રી./૧૦ રીટય 

ાણીભા ંષભશ્ર કયી છંટકાલ કયલો.  

 ભકાઇના ાકભા ં પોર અભી લભકનો ઈરલ ના થામ તે ભાટે 

ભાટે વતત ષનડયક્ષણ કયતા યશવે ુ,ં જો ઈરલ લધ ુ શોમ તો  

એભાભેકટીન ફેન્દ્ઝોએટ ૫ ટકા ૭ ગ્રાભ થલા  

તરોયાનરાનીરીપ્રોર ૧૮.૫ એવ.વી (યીનાક્ષીામય( દલા ૩ 

ષભ.રી./૧૦ રીટય ાણીભા ંષભશ્ર કયી છંટકાલ કયલો.  

 ૨૫-૩૦ ડદલવની જુલાય/ભકાઇભા ં યયુીમા ૮૬ કી.ગ્રા./શ ેઅવુ.ં 

ભકાઈ - 

ચોભાસુ ં
ડંુગી 

પેય યોણી 
/વીધુું ફીજથી 

લાલેતય  

-  ચોભાસુ ંનાળીક ડંુગીનુ ંધરંુ તૈમાય શોમ તો પેય યોણી કયલી 

થલા ફીજનુ ંવીધજુ લાલેતય કયવુ.ં 

 ડંુગીભા ંજાંફરી ધાફા ને પરઝેુયીમભ ફૂગનો યોગ રાગે નડશ 

તે ભાટે ૧૫ ડદલવના અંતયે  ભેન્દ્કોઝેફ ૪૦ ગ્રાભ ને  

કાફેન્દ્ડાઝીભ ૧૫ ગ્રાભ  ૧ મ્ભા ં નાખીને ૩ છંટકાલ 

કયલા. 
 ચોભાસુ ં ડંુગી/યોના ના ક્યાયભા ં  બયામેર ાણીનો ષનકાર 

કયલો. 



બીંડા  ફૂર/પ ાન કથીયી 
 
 

વપેદ ભાખી ને 
રીરી ોટી  

 ગયભ શલાભાનના કાયણે બીંડાભા ંજો ાન  કથીયીનો ઈરલ શોમ 

તો આથીઓન ૩૦ ષભરી પ્રષત ં છંટકાલ કયલો.  

 વપેદ ભાખી ને રીરી ોટીના  ષનમતં્રણ ભાટે  રીંફોીનુ ં

તેર ૫૦ ભી.લર. થલા રીંફોીના ભીંજનુ ં૫ ટકા કકનુ ંરાલણ 

૫૦૦ ભી.રી. ને  ડામપેન્દ્થાયયુોન  ૫૦ ટકા લે.ા. ૧૬ ગ્રાભ  

દલાને ૧૦ રીટય ાણીભા ંષભશ્ર  કયીને  છંટકાલ કયલો. 

 બીંડાભા ંળીન્દ્ગોની લીણી કમાક ફાદ ૧૫-૨૦ કી.ગ્રા. યડુયઅ ખાતય 

પ્રષત શતેટય અવુ.ં 

તયુીમા,  
દૂધી, 
ગરકા,  
કાયેરા, 
ગલુાય,  
કાકડી,  
તયબચુ   

ફૂર/પ 
 

થ્રીપ્વ/ વપેદ 
ભાખી 

 
 
 

કથીયી 
 

તછાયો 
 
 

પ ભાખી  

 ઈનાળ ળાકબાજીભા ં  વપેદભાખીના ષનમતં્રણ ભાટે  રીંફોીનુ ં

તેર ૫૦ ષભલર થલા રીંફોીના ભીંજનુ ં૫ ટકા કકનુ ં રાલણ 

૫૦૦ ભીરી ને ઇભીડાતરોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ ષભરી થલા  

એવીટેભાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રાભ દલાને ૧૦ રીટય ાણીભા ં ષભશ્ર  

કયીને  છંટકાલ કયલો.  

 જો ાન  કથીયીનો ઈરલ શોમ તો આથીઓન ૩૦ ષભરી પ્રષત 

ં છાન્દ્કાલ કયલો.  

 લેરાલાા ળાકબાજીભા ંતછાયાના ષનમતં્રણ ભાટે ભેન્દ્કોઝેફ ૪૦ 

ગ્રાભ પ્રષત ંભા ંષભશ્ર કયી છંટકાલ કયલો.  

  જો પ ભાખીનો ઈરલ જણામ તો ૫૦ ગ્રાભ ગો ને ૩૦ 

ભી.રી. ભેરાથીમોન દલા ૧૦ રીટય ાણીભા ં ષભશ્ર કયીને લયે 

ભોટા પોયાએ છંટકાલ કયલો. 

યીંગણી  ફુર/પ વપેદ ભાખી    
 
 
 
 
ડંુખ ને 
પ કોયી ખાનાય 
ઇમ 
 
 

ાન કથીયી 

 વપેદ ભાખીના ષનમતં્રણ ભાટે  રીંફોીનુ ં તેર ૫૦ ષભલર 
થલા રીંફોીના ભીંજનુ ં૫ ટકા કકનુ ં રાલણ ૫૦૦ ભીરી 
ને  ડામપેન્દ્થાયયુોન  ૫૦ ટકા લે.ા. ૧૬ ગ્રાભ  થલા  
રામઝોપોવ ૪૦ ઇવી ૨૫ ષભ.રી.  દલાને ૧૦ રીટય ાણીભા ં
ષભશ્ર  કયીને  છંટકાલ કયલો. 

 પ ને ડોકાની ઇમોનો ઈરલ શોમ તો નકુળાન ાભેર 
પ ને ડોકા તોડીને જભીનભા ં દાટંી  દેલા ને 
તરોયાનરાનીરીપ્રોર ૧૮.૫ એવ.વી (યીનાક્ષીામય( દલા ૩ 
ષભરી થલા ડીડીલીી ૭૬ ઇવી ૫ ષભરી ૧૦ રીટય ાણીભા ં
ષભશ્ર કયીને છંટકાલ કયલો.  



                                                                                                                                  
  
 
 

 યીંગણભા ંજો ાનકથીયીનો ઈરલ શોમ તો ઇથીઓન ૫૦ ટકા 
આવી ૧૫ ષભરી થલા પ્રોયગાઇટ ૫૭ ઇ.વી. ૧૫  ષભરી 
પ્રષત ૧૦ રીટય ાણીભા ંષભશ્ર કયીને છંટકાલ કયલો. 

ભયચી વધૃ્ધધ/ફુર/પ ાનની કુકડ-
થ્રીપ્વ 

 

ાનની કુકડ- 

  

 
 

કથીયી 

 રામઝોપોવ ૪૦ ઈ.વી. ૨૦ ભી.રી. અથલા એવીટેભાપ્રીડ ૨૦ 

ટકા ૫ ગ્રાભ અથલા પ્રોપેનોપોવ ૨૦ ભી.રી.અને રીંફોીનુું 

તેર ૫૦ ભીરી અથલા રીંફોીના ભીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાલણ 

૫૦૦ ભીરી ૧૦ રી.ાણીભાું ષભશ્ર કયી છુંટકાલ કયલો.  

 

 

 લામયવના કાયણે ીા થઈ કુક્ડામ ગમેર છોડ ઉાડી તેનો 

જભીનભાું દાટી નાળ કયલો. તમાું વપેદ ભાખીથી પેરાતો શોલાથી 

તેના ષનમુંત્રણ ભાટે શોસ્ટાથીમોન દલા ૨૦ ભી.રી./૧૦ રી. 

ાણીભાું ષભશ્ર કયી છુંટકાલ કયલો.  

 જો ાન  કથીયીનો ઉદ્રલ શોમ તો ઇથીઓન ૩૦ ષભરી પ્રષત 

ું છાન્કાલ કયલો. 

રીંબ ુ પનો ષલકાવ  ફદાભી ટકા ં 
 
 

 

ાનકોયીય ુ

 

 ફદાભી ટકાના ષનમતં્રણ ભાટે કોય ઓતઝીતરોયાઇડ 

૪૦ ગ્રાભ ને ૧.૫ ગ્રાભ સ્રેપ્ટોવામતરીનના ફે છંટકાલ 

૧૫ ડદલવના ગાે કયલા. 

 ાનકોયીયનુા ષનમતં્રણ ભાટે ડીડીલીી ૧૦ ભી.રી. ૧૦ 

લરટય ાણીભા ંષભશ્ર કયીને છાટંલી.  
 
શ/ુ 
ભયઘા  

 

ઈતયડીના ષનમુંત્રણ ભાટે ડલે્ટાભેથ્રીન અથલા એભીરાઝ ૨ ષભ.લર. એક લરટય ાણીભાું નાખીને છાુંટલી. 
ષલટાભીન એ તથા ડી યુકો આલા. કયષભમાની દલા, ટી.ફી. તથા જે.ડી ના યોગની યખ કયાલલી. 
લયવાદના વભમે શઓુને સયુક્ષીત જગ્માએ યાખલા. ચોભાવા દયમ્માન જાનલયોને યશઠેાણની જગ્માની 
વ્મલસ્સ્થત વપાઈ તેભજ ભાખીઓના ઉદ્રલથી ફચલા ફપનાઈર છાુંટવુું. દુધાા પ્રાણીઓને ષનમષભત ૧ 
ફકલ્રો પીડ + ૫૦ ગ્રાભ ખનીજ તતલોનુું ષભશ્રણ પ્રષત ૨ રીટય દુધની ઊજના પ્રભાણભાું આવુું. તેભજ 
રીલુું ઘાવ + સકુૂું ઘાવ + ખનીજ તતલો ખોયાકભાું આલા. 
ખલુ્રાભાું યાખરે ઘાવવાયો લયવાદથી ફગડ ેનફશ તે ભાટે જફૃયી ગરા બયલા. 



       જુકૃય/ુટેકષનકર ઓફપવય  (.સખુે/)એગ્રોભેટ/બરુેટીન /     / ૨૦૨૦,    
તયઘફડમા) યાજકોટ( તાયીખ:૧૪/૦૮/૨૦૨૦                                                                                             

                                                                                                    ,  . 
 

પ્રષત, 
તુંત્રીશ્રી/ડામયેકટયશ્રી, 
યાજકોટ,  

ઉયોક્ત ભાફશતી આના દૈષનક વભાચાય ત્રોભાું, યેડીમોભાું ગાભના ચોયાના કામકક્રભભાું તથા ટીલીના 
ગ્રામ્મ કામકક્રભભાું ષલના મલૂ્મે પ્રષવધધ કયાલલા નમ્ર ષલિંનતી છે. વશકાયની અેક્ષા વશ આબાય. 

 
ટેક્નીકર ઓફપવય 

સકુી ખેતીવુંળોધન કેન્દ્ર 
જુનાગઢ કૃષ ષનલવીટી 

તયઘડીમા 

 



 

જીલ્રા કષૃ શલાભાન એકભ (DAMU) 

ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ વેલા (GKMS) 

કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર જુ.કૃ.ય.ુ 

ભયેરી-૩૬૫૬૦૧ 

પોન ન.ં ૦૨૭૯૨ ૨૨૭૧૨૨ 
 

 

ભયેરી કૃષ શલાભાન બરેુટીન ક્ર. ૨૨/૨૦૨૦ 

તા. ૧૪-૦૮-૨૦૨૦ 

(જૂનાગઢ કૃષ યનુીલવીટી ને બાયત ભૌવભ ષલબાગ દ્વાયા વંન્ન ) 
 

ાછરા ઠલાડીમાનુ ંભયેરીનુ ંશલાભાન 

. 

ન.ં 
શલાભાન ડયફો 08/08/2020 09/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 

૧ લયવાદ (ભી.ભી.) 0 10.2 0 2.2 18.8 3.8 32.2 

૨ ભશત્તભ તાભાન (°વ.ે) 31.2 32.5 31.5 31 29 28 28 

૩ રઘતુ્તભ તાભાન (°વ.ે) 25 25.2 25.5 25 25.8 25 24.5 

૪ 
લાદની સ્સ્થષત (ઓકટા) ૮ 
ભાુંથી 

7 7 8 8 8 8 8 

૫ ભશત્તભ બજે વલાય (%) 92 93 92 93 95 93 95 

૬ રઘતુ્તભ બેજ ફોય (%) 85 73 73 76 94 87 97 

૭ લનની ગષત (ફક.ભી./કરાક) 7.73 9.07 8.86 5.60 8.23 9.25 9.64 

૮ લનની ફદળા (ફડગ્રી) 180 225 225 180 225 225 225 

  

તા. 15/08/2020 થી 19/08/2020 ની શલાભાન અગાશી: 
. ન.ં શલાભાન ડયફો 15/08/2020 16/08/2020 17/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 

૧ લયવાદ (ભી.ભી.) 120 45 47 42 49 

૨ ભશત્તભ તાભાન (°વે.) 29 29 29 30 29 

૩ રઘતુ્તભ તાભાન (°વે.) 25 25 25 25 24 

૪ લાદની સ્સ્થષત (ઓકટા) ૮ ભાુંથી 8 8 7 7 8 

૫ ભશત્તભ બેજ વલાય (%) 89 88 89 88 88 

૬ રઘતુ્તભ બેજ ફોય (%) 80 80 74 74 82 

૭ લનની ગષત (ફક.ભી./કરાક) 26.3 26.2 26.5 28.4 28.5 

૮ લનની ફદળા (ફડગ્રી) 248 248 248 248 248 

નોંધ: આ આગાશી વભગ્ર જીલ્રાની વયેયાળ શોમ છે એટરે તેને કોઈ ણ એક જગ્મા ભાટે રાગ ુકયલી નફશ. 



 

કૃષ વરાશ 

 

ાક કાભગીયી / 
જાત / 

 કૃષ વરાશ  

એયંડા ઘોડીમા આમ 

 

શલાભાન 
વાયાળં / 
ચેતલણી 

અભયેરી જીલ્રાભાું આગાભી ાુંચ ફદલવ દયમ્માન શલાભાન બેજલાફૄું,  ભધમભ ગયભ અને  
ભશદઅંળે લાદછાયુું યશલેાની ળક્યતા છે. આગાભી ૦૮ થી ૧૨ ઓગસ્ટના યોજ જીલ્રાભાું અમકુ 
જગ્માઓ ય શલા થી ભધમભ લયવાદની ળક્યતા છે. 

 

 તા. ૧૫ ઓગસ્ટ ના યોજ અભયેરી જીલ્રાના દયેક તાલકુા ભાું ભોટાબાગની જગ્માઓ ય 

વભમાુંતયે ભધમભ થી શલા લયવાદી  ઝાટાની ળક્યતા. 

 તા. ૧૬ થી ૧૯ ઓગસ્ટના યોજ દયેક તાલકુાભાું વભામુંતયે ઘણી  જગ્માઓ ય શલા 

લયવાદી ઝાટા ચાલ ુયશળેે. 

 આ ફદલવો દયષભમાન જાપયાફાદ, કુુંકાલાલ-લડીમા અને યાજુરાભાું લયવાદની તીવ્રતા 

લધ ુજોલા ભળે. (શલા થી ભધમભ લયવાદની) 

 

લન ભોટેબાગે ષિભ થી રઇને નૈરુત્મ ડદળાથી, ૨૦ થી ૩૦ કીભી/કરાકની ગષતના  ઝાટકા 
વાથે ફંૂકાલાની ળક્યતા છે. (તાલકુા મજુફ લયવાદ જોલા ભાટે બરેુટીનના અંતભા ંઅરેખ જોઇ 
ળકો છો.) 
 

અગોતરંુ નભુાન: તા ૧૯ થી ૨૫ ઓગસ્ટભા ંવૌયાષ્ટ્ર ને કચ્છ ષલસ્તાયભા ંલયવાદનુ ંપ્રભાણ 
વયેયાળ ૧૦ થી ૧૧ ભીરીભીટય પ્રષત ડદલવ યશલેાનુ ંનભુાન છે. 

વાભાન્દ્મ  આગાભી ૫ ફદલવભાું શલા થી ભધમભ લયવાદની આગાશી શોઈ, ાક વુંયક્ષણ ભાટે મોગ્મ 
જ ુંતનુાળક/ફૂગનાળકનો બરાભણ મજુફ લયાે છુંટકાલ કયલો. જીલાતની ળફૃઆતની અલસ્થાભાું 
ફજાયભાું ભતી રીભડા આધાફયત દલાઓ અને બયુુંલેફયમા ફેવીમાના ાલડયનો છુંટકાલ કયલો. 

SMS  જીલાતની ળફૃઆતની અલસ્થાભાું ફજાયભાું ભતી રીભડા આધાફયત દલાઓ અને બયુુંલેફયમા 
ફેવીમાના ાલડયનો છુંટકાલ કયલો. 



 

ઘોડીમા ઇમોના ષનમુંત્રણ ભાટે કલીનારપોવ (૦.૦%) ય૦ ભી.રી. ૧૦ રીટય ાણીભાું 
ઓગાી ૧ ફદલવના અંતયે ફે છુંટકાલ કયલા. 
 

 ચવુીમા 
પ્રકાયની 
જીલતો 

 
 

તડતડીમા, થ્રીપ્વ અને વપેદ ભાખીના ષનમુંત્રણ ભાટે ભોનોક્રોટોપોવ (૦.૦%) ૧ ભી.રી. 
અથલા ડામભીથોએટ (૦.૦૩%) ૧ ભી.રી. ૧૦ રીટય ાણીભાું ઓગાી ૧ ફદલવના અંતયે 
જફૃયીમાત મજુફ છુંટકાલ કયલો.વપેદ ભાખીના ષનમુંત્રણ ભાટે એષવટાભેપ્રાઇડ ય૦ એવ. ી. ૩ 
ગ્રાભ ૧૦ રીટય ાણીભાું નાખી છુંટકાલ કયલો. 
ાનકોફયમાના ષનમુંત્રણ ભાટે : 

 ાનકોયીયુ ં

 

આ જીલાતના ષનમુંત્રણ ભાટે નકુળાન લાા ાન ષલણાલી તેનો નાળ કયલો તમાય ફાદ 
જ ુંતનુાળક દલા જેલી કે ભોનોક્રોટોપોવ ૧૦ ષભ. લર. દલા અથલા ડામકરોયલોળ  ષભ.લર. દલા 
૧૦ લરટય ાણીભાું ષભશ્રણ કયી છુંટકાલ કયલો. ઉદ્રલ જમાયે ખફૂ વ્માક પ્રભાણભાું દેખામ 
તમાયે વામયભેથ્રી્યન ૧૦ લરટય ાણીભાું  ષભ.લર. દલા બેલી પ્રલાશી ષભશ્રણ નો છુંટકાલ 
કયલાથી આ જીલાતના ઉદ્રલને કાબભુાું રઈ ળકામ છે. 

તર  કોકડલા 

   

 તરભાું કોકડલા ભોટેબાગ ેકથીયી અથલા ાન લાનાય ઈમને રીધે થામ છે, 

કથીયીના ષનમુંત્રણ ભાટે પેનામયોક્ષીભેટ ૫% ઇવી ૧૫ ષભરી, અને કથીયી તેભજ 

ાનલાનાય ઈમ ફુંનેનો પ્રશ્ન શોમ તો થામોડીકાફક ૭૫% લેા ૧૫ ગ્રાભ પ્રષત ું 



છુંટકાલ કયલો. 

 થડ ને 
મૂનો સકુાયો 

 

 કાફેન્ડાકઝીભ ૦.૦ % ૧૦ ગ્રાભ પ્રષત ૧૦ લરટય ાણી ષભશ્રણ કયી મૂ ષલસ્તાયભાું  યેડવુું 

(ડ્રધે્ન્ચિંગ કયવુું). 

કાવ વધૃ્ધ્ધ લધકક  ફી.ટી. કાવનુું  લાલેતય કયતા ખેડતૂોને લધાયે  ઉતાદન, અને કાવની વાયી વધૃ્ધધ 

કયલા ૦ ફદલવે અને ૭૦ ફદલવે ૩૦ ીીએભ (૦.૩ ગ્રાભ/૧૦ રી. ાણીભા) વધૃ્ધધ 

લધકક નેપ્થેરીન એષવટીક એષવડનો છુંટકાલ કયલાથી ાનનાું શફયતદ્રવ્મભાું, ાનની 

જાડાઈભાું, ચાુંલાભાું, ષવમ્ોડીમાની રુંફાઈ તેભજ જીંડલાની વુંખ્માભાું લધાયાના કાયણે 

ઉતાદનભાું લધાયો થામ છે.  

 ગરુાફી ઇમ  

 
 

 કાવભાું ગરુાફી ઈમની ભોજણી ભાટે પ્રષત 

એકયે ફે પેયોભેન રે (લ્યયુ વાથે) રગાડલા, યોજ 

ફૂદાની વુંખ્મા તાવલી અને વતત ૩ ફદલવ સધુી 

વયેયાળ ૮ નય ફૂદા કડામ તો રીંફોીના ભીંજ ૫% 

અથલા રીંફોીનુું તેર ૦ ષભરી પ્રષત ૧૦ રીટય છુંટકાલ કયલો. 
 

 ગરુાફી ઇમના વંણૂક વકંલરત ષનમતં્રણની ભાડશતી ભાટે શી ધ્તરક કયો 

http://www.jau.in/attachments/downloads/BiocontrolLab/PinkBollworm.pdf


ળાકબાજી 
ધરંુ 
ઈછેય/યોણી  
લાલેતય 

 ભયચી,ટભેટી, યીંગણ, અને કોફીઝ્ના ધરુું તૈમાય કયલા (ગ્રીન ળેડ નેટભાું અને નેટની 

ઊંચાઈ ૬.૫ ફૂટ યાખલી) ગાદી ક્યાયા ફનાલી તેભાું ફીજનુું લાલેતય કયવુું. ધરુું તૈમાય 

શોમ તો પેય યોણી કયલી. 

 જભીન જન્મ ફૂગનો ઉદ્રલ ના થામ તે ભાટે ફીજને  ભેન્કોઝફે અથલા થામયભ 

અથલા લીટાલેક્ષ ૈકી કોઈ એક દલાનો  ૨-૨.૫ ગ્રાભ પ્રષત ફકલ્રો ફીજ મજુફ ટ 

આલો. તેભજ લાલેતય ફાદ ૧૦-૧૫ ફદલવે  ભેન્કોઝફે ૭૫ % લે.ા.નુું  ૨.૫ ગ્રાભ  

પ્રષત રીટય ાણીભાું ષભશ્ર કયી ધરુના ક્યાયાભાું ડ્રધે્ન્ચિંગ કયવુું જેથી સકુાયો ના આલે. 

ાનકોયીયુ ં

 

 ાનકોયીમાના ષનમુંત્રણ ભાટે ડીડીલીી ૧૦ ભી.રી. ૧૦ લરટય ાણીભાું ષભશ્ર કયીને 

છાુંટલી. 

ભગપી ાનના 
ટકાનો યોગ 

  

 ાનના ટકાના યોગના આગોતયા ષનમુંત્રણ ભાટે શકે્ઝાકોનાઝોર અથલા ટેબકુોનાઝોર 

દલા ૧૬ ભીરી પ્રષત ુંભાું નાખી લયાે છુંટકાલ કયલો 

ાન ીા 
ડી જલા 

  

 ભગપીના ાકભાું, ખેતયભાું ાણી બયાલાને રીધે રોશ તતલની ઉણ વજાકમ છે, જેને 

કાયણે ાન ીા દેખામ તો ૧૦૦ ગ્રાભ શીયાકળી તથા ૧૦ ગ્રાભ રીંબનુા ફૂરને ૧૦ 



રીટય ાણીભાું ઓગાીને છાુંટકાલ કયલો. 
 શીયાકળી= પેયવ વલ્પેટ 

 જફૃય જણામ તો ફીજો છુંટકાલ ૮ થી ૧૦ ફદલવના અંતયે કયલો. 

 જો યેચક પ્રકાય ની જભીન શોમ તો ાણીના ષનકાર ની વ્મલસ્થા કયી. લયા થમે 

આંતયખેડ કયલી તેભજ જભીનભાું  એભોષનમભ વલ્પેટ ખાતય આો. 

 
ઈગસકુ/ 

કોરાય યોટ/ 

વપેદ ફૂગ 

 

 છોડનુું જભીનભાુંથી સ્ફૂયણ થઈ ગમા ફાદ રગબગ દોઢ ભાવ સધુી આ ફૂગના કાયણે 

જભીનની વાટીએથી છોડ તટૂી જામ છે. 

 રામકોડયભાું ાલડય ૨.૫ કી.ગ્રા પ્રષત શકેટયે ૫૦૦ ફકરોગ્રાભ દીલેરીને ખો વાથે 

આવુું. 

 ઉદ્રલ લધાયે જણામ તો, કાફેન્ડાકઝીભ ૦.૦ % ૧૦ ગ્રાભ પ્રષત ૧૦ લરટય ાણી ષભશ્રણ 

કયી મૂ ષલસ્તાયભાું  યેડવુું (ડ્રધે્ન્ચિંગ કયવુું). 

ફાજયો વદૃ્ધિ  ચોભાસુું ફાજયી ઉગાડતા ખેડતૂોને વાયી લાનસ્ષતક વદૃ્ધિ, લધ ુ ઉતાદન અને ચોખી 

આલક ભેલલા ભાટે લાલણી ફાદ ૩૦-૩૫ અને ૫૦-૫૫ ફદલવે ોટેષળમભ ક્રોયાઈડ 

૧.૫ ટકા નાું દયે (૭.૫ કી.ગ્રા./શ.ે ૫૦૦ રીટય ાણીભાું ઓગાી ને) છુંટકાલ કયલો. 

તલેુય ષનિંદાભણ  જફૃય મજુફ આંતયખેડ અને ષનિંદાભણથી ખેતય ચોખ્ખ ુયાખવુું. જો ખેતભજુયોની અછત 

શોમ તો યાવામલણક ષનમુંત્રણ ભાટે ેન્ડીભીથીરીન (સ્ટોમ્) શકેટયે ૧ ફક.ગ્રા. વફક્રમ તતલ 

૬૦૦ રીટય ાણીભાું ઓગાીને છાટલાથી ષનિંદાભણ ષનમુંત્રણ થામ છે. આ દલા લાલેતય 

ફાદ તયુતજ ઉગાલો થામ તે શરેા છાુંટલી. 



ભકાઆ છૂડ ેચાય 
ટકા લાી 
ઇમ 

 

નકુળાનનો પ્રકાયઃ 

 ઈંડાના વમશુભાુંથી નીકેરી નાની ઇમો કુભા ાન ય યશી શફયત દ્રવ્મોનો બાગ 

ખાતી શોલાથી ઉદ્રલીત ાન ય વપેદ યુંગના ધાફાું જોલા ભે છે. ઈમની 

શગાય નાના નાના જથ્થાભાું રાકડાના લશયે જેલી જોલા ભે છે. છોડની ભુુંગીભાું 

વાભાન્મ યીતે એકથી ફે ઇમો જોલા ભે છે.  

ષનમતં્રણ 

 પ્રષત શકેટયે એક પ્રભાણે પ્રકાળ ષિંજય ગોઠલલા. 

 જૈષલક ષનમુંત્રણ ભાટે બયલેુયીમા ફાવીમાના અથલા ભેટાયાઈઝીમભ એનીવોપ્રી 

નાભની ફુગનો ૪૦ ગ્રાભ ાલડય ૧૦ રીટય ાણીભાું બેલીને છુંટકાલ કયલો. 

 રીભડા આધાફયત જ ુંતનુાળક દલાઓનો છુંટકાલ કયલાથી ઇમો ખાલાનુું ફુંધ કયી 

દેતી શોલાથી રીંફોીના ભીંજનો ભકૂો ૫૦૦ ગ્રાભ ( ટકા અકક) અથલા રીંફડાનુું 

તેર ૩૦ થી ૪૦ ભીરી કડા ધોલાના વાબનુો ાલડય ૧૦ ગ્રાભ અથલા રીભડા 

આધાફયત ફજાયભાું ભતી દલા ૪૦ ભીરી (૧૫૦૦ ીીએભ) ૈકી કોઈણ એક 

દલા ૧૦ રીટય ાણીભાું બેલી છુંટકાલ કયલો. 
 ઈયોતત ઈામો શાથ ધયલા છતા ંણ ષનમતં્રણના ડયણાભો વતંોકાયક ન ભે 

તો છેલ્રા ઉામ તયીકે ક્રોયામયીપોવ ૨૦ ઇવી ય ભીરી અથલા સ્ીનોવાડ ૪૫ 

એવવી ૩ ભીરી અથલા એભાભેકટીન ફેન્ઝોએટ  એવજી ૩ ગ્રાભ અથલા 

ક્રોયાન્રાષનરીપ્રોર ૧૮.૫ એવવી ૩ ભીરી દલા ૈકી કોઈણ એક દલા ૧૦ રીટય 

ાણીભાું બેલીને વાુંજના વભમે છુંટકાલ કયલો. 

 અ જીલાતની  વંણૂક ભાડશતી ને વકંલરત વ્મલસ્થાન ભાટે શી ધ્તરક કયવુ ં

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


ળેયડી ાક વયંક્ષણ  ળેયડી નો લધ ુઉતાયો રેલા તેભજ ખાુંડ ની ટકાલાયી રેલા યોણી ફાદ ૬, ૭ અને ૮ 

ભફશને એભ ત્રણ લખત ૨૫% ણો (ળેયડીના વાુંઠા ઉયના કુર ણો ના નોચે થી ચોથા 

બાગના સકુામેરા ણો ) કાઢી ખેતયભાું જ આલયણ તયીકે ઉમોગ કયલો. 

 ળેયડીના ાન કાઢી નાખલાથી બીંગડાલાી જીલાત, ચીકટો લગેયે જીલાતોન ુ તેના 

કુદયતી દુશ્ભનો દ્વાયા અવયકાયક ષનમુંત્રણ થઈ ળકે છે. 

શુારન જીલત 
ષનમતં્રણ 

 શઓુભાું ફાહ્ય યોજીલીના ષનમુંત્રણ ભાટે તેના ળયીય ય ભેરેષથમોન અથલા 

વામયભેષથ્રન @ ૩ ષભ.રી. પ્રષત લરટય ાણીભાું ષભશ્ર કયી છુંટકાલ કયલો. 

 શઓુના ળેડના ફપનાઈર ૫.૦ ષભરી પ્રષત રીટય ાણીભાું ષભશ્ર કયી છુંટકાલ કયલો. 

ોણ  શઓુની ૌષ્ષ્ટ્ટક આલશ્મકતાને યૂક ફનાલલા ભાટે 50 ગ્રાભ ખષનજ ષભશ્રણ 

પ્રષતફદન અન્મ ખોયાક વાથે ષભશ્ર કયી  આવુું, 
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અગાભી ાચં ડદલવભા ંતાલકુા મજુફ લયવાદની અગાશી 
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જીલ્રા કૃષ શલાભાન એકભ (DAMU) 

ગ્રાભીણ કષૃ ભૌવભ વેલા (GKMS) 

કૃષ ષલજ્ઞાન કને્દ્ર 

જુ.કૃ.મુ., જાભનગય- ૩૬૧૦૦૬ 

તા.૧૫-૦૮-૨૦૨૦ થી તા.૧૯-૦૮-૨૦૨૦ 

 

                                     કૃષ શલાભાન ફુરેટીન નં. ૨૨(૨૦૨૦) 

ાછરા અઠલાડીમાનુ ંજાભનગય નુ ંશલાભાન 

શલાભાન રયફો 

લયવાદ )ભી.ભી( ૦.૦-૫.૫ 

ભશતભ તાભાન )વે.ગ્રે( ૩૦.૦-૩૩.૦ 

રઘુતભ તાભાન )વે.ગ્રે( ૨૫.૦-૨૬.૦ 

બેજ(%) 
 વલાય ૮૭-૯૫ 

 ફોય ફાદ ૭૨-૯૪ 

લનની ગષત (રકભી/કરાક( ૭.૪-૧૪.૧ 

શલાભાન આગાશી 

ઉતય વૌયાષ્ટ્ર ખેત આફોશલાકીમ ષલબાગ - શલાભાન આગાશી 

તા.: ૧૫-૦૮-૨૦૨૦ થી તા.૧૯-૦૮-૨૦૨૦  

તાયીખ રદલવ-૧ 

૧૫-૦૮-૨૦ 

રદલવ-૨ 

૧૬-૦૮-૨૦ 

રદલવ-૩ 

૧૭-૦૮-૨૦ 

રદલવ-૪ 

૧૮-૦૮-૨૦ 

રદલવ-૫ 

૧૯-૦૮-૨૦ યેાભીટય 

 લયવાદ (ભી.ભી.) ૨૦૦ ૧૨૦ ૧૧૮ ૧૨૦ ૧૨૦ 

 ભશત્તભ તાભાન (વે.ગ્રે) ૩૧ ૩૦ ૩૧ ૩૦ ૩૦ 

 રઘુત્તભ તાભાન (વે.ગ્ર)ે ૨૭ ૨૭ ૨૭ ૨૮ ૨૭ 

 લાદની ષથથષત  લાદછામુ ં લાદછામુ ં લાદછામું લાદછામુ ં લાદછામું 

 ભશત્તભ બેજ (%) વલાય ૮૯ ૮૮ ૮૫ ૮૫ ૮૫ 

 રઘુત્તભ બેજ   (%) ફોયફાદ ૭૬ ૮૪ ૭૬ ૭૪ ૭૮ 

 લનની ગષત (રકભી/કરાક) ૨૮ ૨૮.૨ ૨૯.૮ ૩૧.૮ ૨૬.૫ 

 લનની રદળા (ડીગ્રી) ક્ષીભ ક્ષીભ ક્ષીભ ક્ષીભ નૈઋત્મ 

બાયત વયકાયશ્રીના શલાભાન ખાતા તયપથી ભેર શલાભાન ભાષશતી અનુવાય અત્રેના ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ વેલા 



ષલબાગ, કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર, જાભનગય તયપથી જણાલલાભાં આલે છે કે ઉતય વૌયાષ્ટ્ર ખેત અફોશાલાકીમ  ષલથતાયના 

જાભનગય જીલ્રાભા ં

            આગાભી તા.૧૫-૦૮-૨૦૨૦ થી તા.૧૯-૦૮-૨૦૨૦ દયમ્માન આકાળ લાદછામું યશળે. આગાભી 

વપ્તાશભા ંભોટાબાગના ષલથતાયોભા ંબાય ેથી અષતબાયે લયવાદ અભુક ષલથતાયોભાં જ ડલાની ળક્મતા છે. આ વભમ 

ગાાભાં ભશત્તભ તાભાન રદલવ દયમ્માન ૩૦-૩૧ ડીગ્રી વલે્ળીમવ જેટરુ ં તેભજ રઘુતભ તાભાન યાત્રી દયમ્માન 

૨૭-૨૮ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટરું યશેલાની વંબાલના છે. વલાયના વભમે બેજનુ ંપ્રભાણ ૮૫-૮૯% યશેળે તથા ફોય 

છીના બેજનુ ં પ્રભાણ ૭૪-૮૪% યશેલાની ળક્મતા છે. લનની રદળા ભોટબેાગે નૈઋત્મ-ષક્ષભ યશલેાની અન ે

લનની ઝડ ૨૬.૫-૩૧.૮ કીભી/કરાક યશેલાની ળક્મતા છે. 

 

 જીલ્રા કક્ષાએ ાચં રદલવીમ ભધ્મભ અલધી શલાભાન આગાશીન ેવપ કયતા એક અઠલાડીમા ભાટ ે શલાભાન 

ષલબાગની વફ ડીલીઝન કક્ષાએ ષલથતતૃ યેંજ આગાશી 

વાપ્તાશીક લયવાદન ુઅનભુાન (ભીભી/રદલવ) ભટે. વફ ડીલીઝન ભાટ ે૧૯ થી ૨૫ ઓગથટ ૨૦૨૦ 

વફ ડીલીઝનનું નાભ લાથતષલક વાભાન્દ્મ % ઘટ 

ગજુયાત પ્રદેળ ૧૭.૭ ૮.૨ ૪૩.૬ 

વૌયાષ્ટ્ર અન ેકચ્છ ૧૧.૩ ૧.૫ ૬૪૦.૩ 

 

 

 

 

કૃષ વરાશ 

વાભાન્દ્મ  અગાભી વપ્તાશભાં જાભનગય જીલ્રાભાં ફઘે જ લયવાદ ડલાની વંબાલના છે. 

 અભુક ષલથતાયોભાં બાયેથી અષતબાયે લયવાદ ડલાની ણ વગાશી છે. 

 ખેતયની પયતે આલેર નારીઓ વાપ કયી દેલી જોઈએ જેથી લધ ુલયવાદના વભમ ેાણી ખેતયભા ંબમુું 

ન યશ.ે  

 ાણી બયામ યશેતંુ શોમ તેલી જગ્માએ છોડભાથંી લધાયાનુ ં ાણી દયુ કયલા ભાટે ોટાળ ખાતયની 

બરાભણ કયલાભા ંઆલ ેછે. 

 ઈમના ફૂદાના ષનમતં્રણ ભાટે એક શેક્ટય દીઠ એક પ્રકાળ પજય ગોઠલલા જોઈએ. 

 આલતીકારે ફધા જ તારુકાભાં બાયે લયવાદી લાતાલયણ યશળ.ે  

 આગાભી ાંચ રદલવભા ંતારુકા પ્રભાણ ેલયવાદનુ ંઅનભુાન નીચે ભજુફ છે. 



  

ભુખ્માક ાક અલથથા 
યોગ/જીલાત/ 

જાત 
કૃષવરાશ 

કાવ   

 

 

 

 

 

 

 

ફુર અલથથા 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગુરાફી ઈમ 

 કાવભા ંએભોષનમભ વલ્પટે અન ેમ્મુયેટ ઓપ ોટાળ દયેક ૨૦-૩૦ 

કી.ગ્રા./શે. ુયતી ખાતય તયીકે આલુ.ં 

 

 

 આગોતયા લાલેતયભા ંગુરાફી ઈમના ભોનીટયીંગ ભાટે ૫ પીયોભને 

ટ્રે દય શેક્ટય ેભુકલા, જો ૮-૧૦ ફૂદા એક ટ્રેભાં જોલા ભ ેતો જ 

યવામષણક દલાનો છંટકાલ કયલો. બ્મુલેયીમા ફાવીમાના ાલડય 

૧૦૦ ગ્રાભ અને ૨૦ ષભરી પ્રોપનેોપોવ ંભા ંષભક્ષ કયીને છંટકાલ 

કયલો. 
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તાયીખ 

અગાભી ાચં ડદલવભા ંતાલકુા મજુફ 
લયવાદની અગાશી 

ધ્રોર 
જાભજોધયુ 
જાભનગય 
જોડીમા 
કારાલડ 
રારયુ 



ભગપી      રશ્કયી અને 

રીરી ઈમ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભોરો-ભષળ, 

રીરી ોટી, 

થ્રીપ્વ 

 

 

 

 

ાનનાં ટકા 

 

 રશ્કયી અને રીરી ઈમ ના ષનમતં્રણ ભાટે ઈભાફેકટીન ફેન્દ્ઝોએટ 

૧૦ ગ્રાભ અથલા ડામક્રોયોલોળ ૮ ષભરી અથલા 

ક્રોયાન્દ્રાનીરીપ્રોર ૫ ષભરી એક ંભાં ાણી વાથ ે ષભક્ષ કયી 

છંટકાલ કયલો.   

 ભગપી વાથ ેએયંડા જેલા ાકો આંતયાક તયીક ેરલેાથી ઉત્ાદન 

જોખભ ઘટાડી ળકામ. 

 

 ષનમંત્રણ ભાટ ેભીથાઇર-ઓ-ડીભેટોન ૦.૦૨૫% ૧૫ ષભરી અથલા 

ઈભીડાકરોપ્રીડ ૧૭.૮% ૫ ષભરી દલાનો એક ંભાં ાણી 

વાથેના પ્રલાશી ષભશ્રણનો છંટકાલ કયલો. 

 

 ભગપીભાં ાનના ં ટકાના યોગના ષનમંત્રણ ભાટ ે શેક્ઝાકોનાઝોર 

અથલા ટેફમુંકોનાઝોર ૧૫-૨૦ ભીરી દલા ૧ મ્ભાં નાખીન ે

લયાે છંટકાલ કયલો. 

 

રદલેરા   વુકાયો 

 



 વુકાયાના ષનમંત્રણ ભાટ ેકોય ઓક્વીક્રોયાઈડ ૫૦-૬૦ ગ્રાભ ૧૫ 

રીટય ાણીભા ંબેલી છોડની પયતે ાલું. 

 ુયક ખાતય આલુ.ં 

 આંતય ાક તયીકે જો રદલેરાનું લાલેતય કયલુ ં શોમ તો ઓગથટ 

ભાવભાં કયી દેલુ.ં 

ફાજયો    ફાજયીના ાકન ેનીંદણભુક્ત યાખલા તથા જભીનભા ંબેજ જાલી 

યાખલા ભાટ ેફ ેથી ત્રણ લખત આંતયખેડ કયલી જાઈએ. 

 ૩૦-૪૫ રદલવે યુક ખાતય તયીકે મુરયમા ૭૦-૮૦ કી.ગ્રા./શ ે

આલું. 

ભગ/ 

અદ  

   એભોષનમભ વલ્પેટ ૨૦-૨૫ કી.ગ્રા./શ.ે ુયક ખાતય તયીકે આલુ.ં. 

 ાકભાં ુયતી ખાતય તયીક ેમુયીમા ખાતય ક્માયેમ ન આલું. 

તર   

 

 

 

 

 

 

 

ાનનાં 

તાકાના યોગો 

 તરના ાકભાં ાન ીા દેખામ તો ૧૯-૧૯-૧૯ ના.પો.ો. 

ખાતય એક ંભાં ૫૦ ગ્રાભ ઓગાી વાથ ે ૩૦ ગ્રાભ કોય 

ઓક્ઝીક્રોયાઈડ ષભક્ષ કયી છંટકાલ કયલો. 

 

 તરના ાકભાં ફૂગજન્દ્મ યોગ જેલા કે કારીમો, ાનના ટકાનો 

ઉર જણામ તો યીડોભીર દલા ૨૫ ગ્રાભ ૧૫ રીટય ાણીભા ં

ષભક્ષ કયી છંટકાલ કયલો 

તુલેય     ખારા યુલા તથા લધાયાના છોડને દુય કયલાની કાભગીયી ૂણણ કયલી. 

 આંતય ાક તયીકે જો તુલેયનું લાલેતય કયલુ ંશોમ તો   જુરાઈ ભાવના 

અંત વુધીભાં કયી દેલુ.ં 

 તુલેયના ભોડા લાલેતય ભાટે લશરેી ાકતી જાતો જેલીકે ગજુયાત 

તુલેય-૧૦૦ અન ેગુજયાત તુલેય ૧૦૧ અથલા ભધ્મભ ભોડી ફી. ડી. 

એન.-૨ જાતની વંદગી કયલી જોઈએ.  



વોમાફીન     ાકભા આંતયખેડ કયલી અન ેશાથથી નીંદાભણ કયલ.ુ 

ભકાઈ/ 

જુલાય  
 

 

 

 જુલાયના ાકભા ંવાંઠાની ભાખીનો ઉરલ ના થામ તે ભાટે વતત 

ષનરયક્ષણ કયતા યશેલુ,ં જો ઉરલ લધ ુ શોમ તો ઈભીડાક્રોપ્રીડ 

૧૭.૮ ટકા એવ.એર. ૫ ષભ.રી./૧૦ રીટય ાણીભાં ષભશ્ર કયી 

છંટકાલ કયલો. 

ળાકબાજી 

ાકો  
 

  યોગીષ્ટ છોડને ખેતયભાંથી ઉાડીને જભીનભાં દાટી દલેા જોઈએ. 

 ળાકબાજી ાકોને પનદણ ભુક્ત યાખલા જોઈએ. 

 લેરાલાા ળાકબાજી ાકભાં ાન કોયીમાનો ઉરલ ટાલા ભાટ ે

૧૫ ભીરી ભીથાઈર-ઓ-ડેભેટોન (૨૫ ઈવી) અથલા ૧૫ ભીરી 

ડામભીથોએટ (૩૦ ઈવી) ૧૫ રીટય ાણીના ંભાં નાખીન ે

છંટકાલ કયલો. 

 થ્રીપ્વ અને વપેદ ભાખીના ષનમંત્રણ ભાટે  એવીટાભીપ્રીડ ૨૦% 

૧૦ જગ્રાભ દલા ૧૫ રીટય ાણીના ંભાં નાખીન ેદય ૧૫ રદલવે 

છંટકાલ કયલો. 

 ભયચીના ાકભા ંથ્રીપ્વના ષનમંત્રણ ભાટે ૩૦ ભીરી પ્રોપેનોપોવ ૧૫ 

રીટય ાણીભાં ષભશ્રણ કયી છાંટલી. થ્રીપ્વનો લધ ુઉરલ શોમ તો 

થીનોવાડ અથલા થીનેટોયભ દલા ૭-૮ ભીરી. પ્રષત ં છાંટલી. 

 પભાખીના ષનમતં્રણ ભાટ ેએવીટાભીપ્રીડ ૨૦ ટકા ૧૦ ગ્રાભ દલા 

૧૦ રીટય ાણીભા ં બેલી છાંટકાલ કયલો. 

 યીંગણના ાકભા ં જો પ અને ડોકાની ઈમોનો ઉરલ શોમ તો 

યીનાક્ષીામય ૧૮.૫ એવ.વી દલા ૫ ભીરી ૧૫ રીટય ાણીભાં 

ભીશ્ર કયીન ેછંટકાલ કયલો. પભાખીના ષનમંત્રણ ભાટ ેએવીટાભીપ્રીડ 

૨૦ ટકા ૧૦ ગ્રાભ દલા ૧૦ રીટય ાણીભા ં  બેલી છાટંકાલ 



 

 

 

કયલો. 

 

ળુ 

 

 લયવાદી લાતાલયણભાં ળુઓન ેખુલ્રી જગ્માએ ફાધંલાના ફદર ેવરાભત જગ્માએ ળેડ ભા ંફાંધલાની 

વ્મલથથા કયલી જોઈએ. 

 દુધાા ળુઓ ના યશેઠાણને ઘઉં અથલા અન્દ્મ ાકોના લધાયાના યાડથી કોયા કયલા. 

 ળુઓના યશઠેાણની જગ્માની વ્મલષથથત વપાઈ યાખલી અન ેભાખીઓના ઉરલથી ફચલા રપનાઈર 

છાંટલુ ંઅથલા રીભડાના ંાનનો ધુભાડો કયલો. 

 ળુન ે૬ થી ૮ કી.ગ્રા. વુકો અન ે૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. રીરો ચાયો આલો. આલી. દુધાા ળુઓન ે

પ્રષત રીટય દુધની ઊજ શોમ તેભન ે ષનમષભત ૧ કી.ગ્રા. પીડ + ૫૦ ગ્રાભ ખનીજ તત્ત્લોનુ ં ષભશ્રણ 

આલુ.ં  

 ઈતયડીના ષનમતં્રણ ભાટે ડેલ્ટાભેથ્રીન અથલા એભીટ્રાર ૨ ભી.રી. એક રીટય ાણીભાં નાખીન ેછાંટલી. 
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Agromet Advisory Service bulletin No.40-for the Rajkot district 
(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department) 

(Period 15 to 19-August- 2020) 

Significant past weather for the preceding week of Rajkot 
Rainfall (mm) 85.3 
Maximum temperature (

o
C ) 27.0-32.6 

Minimum temperature (
o
C ) 23.5-24.3 

Relative Humidity (%) I  89-97 
Relative Humidity (%) II 73-93 

Wind speed (Kmph) 3.9-7.0 

Weather forecast until 08-30 hrs. of 19/08/2020 

(1) RAJKOT DISTRICT: 

 15/08/20 16/08/20 17/08/20 18/08/20 19/08/20 

Rainfall (mm) 70 111 39 42 48 

Max.Temp.(
o
C) 29 29 29 30 29 

Min.Temp.(
o
C) 25 25 25 25 24 

Total CC (octa) 8 8 8 7 8 

RH-I (%) 89 89 87 87 87 

RH-II (%) 77 83 73 72 80 

Wind Speed (kmph) 26 26 27 29 31 

Wind Direction(deg.) 248 248 248 248 243 

Agro meteorological Advisories: 
General 

Advice 
 Rain fall: Humid and Generally cloudy to cloudy weather forecasted for next five 

days.  Heavy to very heavy rainfall during 15 to 19-August-2020 forecasted. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 29-30°c 

and 24-25°c, respectively.   

 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 87-89% &72-

83, respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be W, SW and 

26-31 km/h, respectively. 

 Due to continuous rain and wet condition drain out excess water from field from 



low-lying area immediately for prevention of wilting. 

 Weather outlook for subsequent week: As per Extended range forecast moderate 

fall (mean/day) likely to occur during 19-25 August-2020.  Keeping in view of the 

rainfall forecast, farmers are advised to do proper management in all the crops. 

Sms • In cotton apply Urea, ammonium sulphate and murate of potash fertilizers 

each @ 30 kg/ha.  

Crops Stage Insect/Pest/ 

Variety 

Advisory 

Kharif 

groundnut 

Pegging & pod 

formation 
Heliothis & 

Prodenia 

 

 

 DO spray of Beauveria bassiana@ 40 gm/10 

litre of water for the control of Heliothis & 

Prodenia infestation in groundnut crop. If 

population is above ETL then make spraying of 

Emamectin Benzoate 5 % SG 5 gm/10 litre of water 

is advised. 

 Spray ferrous sulfate 100 gram & citric acid 10 

gram/10 litre of water to cure yellowing of 

groundnut crop. 

 Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungus with well 

decompose FYM OR castor cake @ 500 kg/ha 

as preventive measures against Sclerotium 

rolfstii stem rot. 

 Spray Hexaconazole or Propiconazole 10 ml/10 

lit of to prevent leaf spot & rust infestation in 

groundnut. 

Cotton Squaring & 

flowering 

initiation  

Pink boll worm 

 

 Under present weather condition pink boll worm 

infestation observed in cotton. For the monitoring of 

pink bollworm infestation in cotton crop farmers 

are advised to put pheromone traps 6-8/ha. If 

infestation found, pick and burry the infested 

flowers/bolls in soil for control of  pink boll 

worm infestation in cotton. Also make spray of 

profenofos  50 EC  20 ml  in 10 liters of water. 

 Under present weather condition (continuous 

rainfall and wet) farmers are advised to apply 

Urea, ammonium sulphate and murate of 

potash fertilizers each @ 30 kg/ha in cotton to 

prevent wilting.  

Sesame Flowering  Leaf webber. 

 

 

 

 

 If infestation of leaf Webber above ETL,  spray 

Cartep Hydrochloride 15 gram in 10 litres of 

water OR Neem Seed Kernel Extract (NSKE) 

3%  (300g /10 l water). 



Phytophthora blight 

and leaf spot 

diseases 

 

Mite 

 

 Keeping in view of constant wet period to 

prevent infestation of fungal 

disease(Phytophthora blight and leaf spot) in 

sesame make spray of Ridomil fungicide 15 gm 

in 10 litre of water. 

 Due to warm weather sporadic patches of mite 

infestation observe in sesame crop, to prevent 

further infestation and to control present one 

carry out spraying of  propargite 57 % EC 10 

ml in 10 litre of water under clear sky. 

Pearl 

millet 

Panicle 

initiation 
-  - 

 

Green 

gram 

Pod formation 

& developmet 
-  Carry weeding at vapsa condition. 

Black 

gram 

Flowering 

initiation 
-  Carry weeding at vapsa condition. 

 Under present weather condition yellow mosaic 

virus infestation observed in black gram, for 

control remove the infected plants and make 

spray of Triazophos 40 % EC @ 10 ml/10 litre 

of water. 

 Monitor the crop against stem fly damage, if 

damage found above ETL then spray DDVP 7 

ml/10 litre of water. 

Cow pea Flowering & 

pod fromation 
Yellow mosaic 

viral disease 
 Under present weather condition yellow mosaic 

virus infestation observed in cow pea, for 

control remove the infected plants and make 

spray of Triazophos 40 % EC @ 10 ml/10 litre 

of water. 

Pigeon pea Early 

establishment 

-  - 

Fodder 

Sorghum 

& Maize 

Growing - 

 

Fall army worm

  

 

 Monitor the fodder sorghum for shoot 

fly/borer infestation and if require spray 

cypermethrin 25 EC 5 ml in 10 liters of water. 

 Under present weather condition fall army 

worm infestation observed, for its control 

make spray of Emamectin Benzoate 7  gram 

or Chlorantraniliprole /10 litre of water. 

Kharif 

Onion 

Transplaning/ 

Sowing 

-  Rainy season onion should be transplant or 

direct sown in the prepared fields. 

 For the control of purple blotch blight and 



fuserium wilt disease in kharif onion make 3 

alternate spray of Mencozeb 25 gm and 

Carbendazim 10 gm in 10 litre of water  at 10 

days interval. 

 Drain out excess water from nursery/field bed 

to prvent wilting. 

Lady 

finger 

Flowering/fruit

ing 

 Mites 

 

 

 

White 

flies/Jassids  

 

 Constant monitoring of lady finger crop against 

attack of mite is advised. If population is found 

more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre 

of water is advised.  

 For control of whitefly & jassids in Okra, 

Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml 

neem oil or acephate 75 % SP@ 15 gm or 

imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water. 

 After harvesting of mature okra, urea should 

be applied  @ 15-20 kg/ha. 

Ridge 

gourd, 

Bottle 

gourd, 

Sponge 

guard, 

Bitter 

gourd, 

Cluster 

bean, 

Water 

melon 

Flowering & 

fruiting 

 

White flies/  

 

 

 

 

Mites 

 

 

 

Fruit fly 

 

 

Downy mildew  

 In all vegetable crops, whitefly infestation 

observed above ETL, for control of whitefly, 

spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml 

neem oil or acetamiprid 20 % SP@ 5.0 g or 

imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water. 

 If more population of mite is observed, then 

control of it, spraying of Ethion 50 EC 15 ml 

added in 10 litre of water.  

 For the control of fruit fly make spray solution 

of  50 gm jaggery and 30 ml Malathion in 10 

litre of water with large droplets. 

 For the control of downy mildew, Spray 

Mancozeb 75 WP 35 g mix in 10 litre of water.  

Brinjal   Flowering/ 

fruiting 

 

Sucking pest 

 

 

Shoot & Fruit 

borer 

 

 

 

Mites 

 

 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.  

 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 

chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml or DDVP 7 

ml/10 litre of water is advised. 

 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. 

Chili Flowering/ 

fruiting 
Thrips 

 

 

 

 

 

 

 

Leaf curling 

Virus 

 

 

 

 

 

 

Mites 

 For the control of thrips in chili make sparay of  

of profenofos 20 ml  with 500 ml of 5 % neem 

seed extract or neem seed oil 50  ml in 10 litres 

of water. In case of heavy attack, spray of 

spinosad or spinetoram 3 ml per 10 liter of 

water. 

 Under present weather conditions, rouging of 

viral infested plants should be done in chili. 

Infected plants should be uprooted and buried 

in the soil. After rouging, spraying of 

Imidacloprid @ 5 ml per  10litre of water is 

advisedfor control the vector, when sky 

remains clear. 

 Constant monitoring of the chilli crop against 

attack of mites is advised If population is found 

more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre 

of water. 

Lemon Fruit  

development 

Citrus canker 

Leaf miner 

 Spray copper oxychloride 40 gm or 

streptomycin 1.5 gm in 10 liters of water. 

 Spray DDVP 76 EC 10 ml or Quinalphos 20 ml 

in 10 liters of water for control of leaf miner. 

Livestock 

& poultry 

 

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

T.B. and J.D. Testing should be done. 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. Feed animals with a mixture of 

green grass + hay + minerals + dry feed. Ensure regarding vaccination of animals for 

different diseases in rainy season. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly’s and 

mosquitoes. 

Due to chance of  rainfall at isolated places keep animals indoors during rainfall. Keep 

fodder in safe place to avoid spoilage due to rainfall. 

Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GraminKrushiMausamSeva 

Main Dry Farming Research Station 

Junagadh Agricultural University 

Targhadia (Rajkot) - 360 003 
Phone: (0281)2784260(O),  2331686(R) 

Fax : ( 0281)2784722, Cell :9426938235 
 

Agro met Advisory Service bulletinNo.-40 for the Morbi district 
(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department) 

(Period 15 to 19-August- 2020) 

Weather forecast until 08-30 hrs. of 19/08/2020 

(2) MORBI DISTRICT: 
 15/08/20 16/08/20 17/08/20 18/08/20 19/08/20 

Rainfall (mm) 120 120 70 70 120 

Max. Temp.(
o
C) 29 29 29 30 29 

Min. Temp.(
o
C) 25 25 25 25 24 

Total CC (octa) 8 8 8 7 8 

RH-I (%) 88 91 86 85 84 

RH-II (%) 71 84 72 69 76 

Wind Speed (kmph) 26 27 28 30 33 

Wind Direction(deg.) 243 248 248 248 225 

Agro meteorological Advisories:- 
General 

Advice 
 Rain fall: Humid and Generally cloudy to cloudy weather forecasted for next five 

days.  Heavy to very heavy rainfall during 15 to 19-August-2020 forecasted. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 29-30°c 

and 24-25°c, respectively.   

 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 84-91% &69-

84, respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be W, SW and 

26-33 km/h, respectively. 

 Due to continuous rain and wet condition drain out excess water from field from 

low-lying area immediately for prevention of wilting. 

 Weather outlook for subsequent week: As per Extended range forecast moderate 

fall (mean/day) likely to occur during 19-25 August-2020.  Keeping in view of the 

rainfall forecast, farmers are advised to do proper management in all the crops. 

Sms • In cotton apply Urea ,ammonium sulphate and murate of potash fertilizers 

each @ 30 kg/ha. 

Crops Stage Insect/Pest/ 

Variety 

Advisory 

Kharif Pegging & pod 

formation 
Heliothis &  DO spray of Beauveria bassiana@ 40 gm/10 



groundnut Prodenia 

 

 

litre of water for the control of Heliothis & 

Prodenia infestation in groundnut crop. If 

population is above ETL then make spraying of 

Emamectin Benzoate 5 % SG 5 gm/10 litre of water 

is advised. 

 Spray ferrous sulfate 100 gram & citric acid 10 

gram/10 litre of water to cure yellowing of 

groundnut crop. 

 Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungus with well 

decompose FYM OR castor cake @ 500 kg/ha 

as preventive measures against Sclerotium 

rolfstii stem rot. 

 Spray Hexaconazole or Propiconazole 10 ml/10 

lit of to prevent leaf spot & rust infestation in 

groundnut. 

Cotton Squaring & 

flowering 

initiation  

Pink boll worm 

 

 Under present weather condition pink boll worm 

infestation observed in cotton. For the monitoring of 

pink bollworm infestation in cotton crop farmers 

are advised to put pheromone traps 6-8/ha. If 

infestation found, pick and burry the infested 

flowers/bolls in soil for control of  pink boll 

worm infestation in cotton. Also make spray of 

profenofos  50 EC  20 ml  in 10 liters of water. 

 Under present weather condition (continuous 

rainfall and wet) farmers are advised to apply 

Urea, ammonium sulphate and murate of 

potash fertilizers each @ 30 kg/ha in cotton to 

prevent wilting.  

Sesame Flowering  Leaf webber. 

 

 

 

 

Phytophthora blight 

and leaf spot 

diseases 

 

Mite 

 If infestation of leaf Webber above ETL,  spray 

Cartep Hydrochloride 15 gram in 10 litres of 

water OR Neem Seed Kernel Extract (NSKE) 

3%  (300g /10 l water). 

 Keeping in view of constant wet period to 

prevent infestation of fungal 

disease(Phytophthora blight and leaf spot) in 

sesame make spray of Ridomil fungicide 15 gm 

in 10 litre of water. 

 Due to warm weather sporadic patches of mite 

infestation observe in sesame crop, to prevent 

further infestation and to control present one 

carry out spraying of  propargite 57 % EC 10 



 

ml in 10 litre of water under clear sky. 

Pearl 

millet 

Panicle 

initiation 
-  - 

 

Green 

gram 

Pod formation 

& developmet 
-  Carry weeding at vapsa condition. 

Black 

gram 

Flowering 

initiation 
-  Carry weeding at vapsa condition. 

 Under present weather condition yellow mosaic 

virus infestation observed in black gram, for 

control remove the infected plants and make 

spray of Triazophos 40 % EC @ 10 ml/10 litre 

of water. 

 Monitor the crop against stem fly damage, if 

damage found above ETL then spray DDVP 7 

ml/10 litre of water. 

Cow pea Flowering & 

pod fromation 
Yellow mosaic 

viral disease 
 Under present weather condition yellow mosaic 

virus infestation observed in cow pea, for 

control remove the infected plants and make 

spray of Triazophos 40 % EC @ 10 ml/10 litre 

of water. 

Pigeon pea Early 

establishment 

-  - 

Fodder 

Sorghum 

& Maize 

Growing - 

 

Fall army worm

  

 

 Monitor the fodder sorghum for shoot 

fly/borer infestation and if require spray 

cypermethrin 25 EC 5 ml in 10 liters of water. 

 Under present weather condition fall army 

worm infestation observed, for its control 

make spray of Emamectin Benzoate 7  gram 

or Chlorantraniliprole /10 litre of water. 

Kharif 

Onion 

Transplaning/ 

Sowing 

-  Rainy season onion should be transplant or 

direct sown in the prepared fields. 

 For the control of purple blotch blight and 

fuserium wilt disease in kharif onion make 3 

alternate spray of Mencozeb 25 gm and 

Carbendazim 10 gm in 10 litre of water  at 10 

days interval. 



 Drain out excess water from nursery/field bed 

to prvent wilting. 

Lady 

finger 

Flowering/fruit

ing 

 Mites 

 

 

 

White 

flies/Jassids  

 

 Constant monitoring of lady finger crop against 

attack of mite is advised. If population is found 

more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre 

of water is advised.  

 For control of whitefly & jassids in Okra, 

Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml 

neem oil or acephate 75 % SP@ 15 gm or 

imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water. 

 After harvesting of mature okra, urea should 

be applied  @ 15-20 kg/ha. 

Ridge 

gourd, 

Bottle 

gourd, 

Sponge 

guard, 

Bitter 

gourd, 

Cluster 

bean, 

Water 

melon 

Flowering & 

fruiting 

 

White flies/  

 

 

 

 

Mites 

 

 

 

Fruit fly 

 

 

Downy mildew  

 In all vegetable crops, whitefly infestation 

observed above ETL, for control of whitefly, 

spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml 

neem oil or acetamiprid 20 % SP@ 5.0 g or 

imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water. 

 If more population of mite is observed, then 

control of it, spraying of Ethion 50 EC 15 ml 

added in 10 litre of water.  

 For the control of fruit fly make spray solution 

of  50 gm jaggery and 30 ml Malathion in 10 

litre of water with large droplets. 

 For the control of downy mildew, Spray 

Mancozeb 75 WP 35 g mix in 10 litre of water.  

Brinjal   Flowering/ 

fruiting 

 

Sucking pest 

 

 

Shoot & Fruit 

borer 

 

 

 

Mites 

 

 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.  

 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 

chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml or DDVP 7 

ml/10 litre of water is advised. 

 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. 



Chili Flowering/ 

fruiting 
Thrips 

 

 

 

 

 

 

 

Leaf curling 

Virus 

 

 

 

 

 

 

Mites 

 For the control of thrips in chili make sparay of  

of profenofos 20 ml  with 500 ml of 5 % neem 

seed extract or neem seed oil 50  ml in 10 litres 

of water. In case of heavy attack, spray of 

spinosad or spinetoram 3 ml per 10 liter of 

water. 

 Under present weather conditions, rouging of 

viral infested plants should be done in chili. 

Infected plants should be uprooted and buried 

in the soil. After rouging, spraying of 

Imidacloprid @ 5 ml per  10litre of water is 

advisedfor control the vector, when sky 

remains clear. 

 Constant monitoring of the chilli crop against 

attack of mites is advised If population is found 

more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre 

of water. 

Lemon Fruit  

development 

Citrus canker 

Leaf miner 

 Spray copper oxychloride 40 gm or 

streptomycin 1.5 gm in 10 liters of water. 

 Spray DDVP 76 EC 10 ml or Quinalphos 20 ml 

in 10 liters of water for control of leaf miner. 

Livestock 

& poultry 

 

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

T.B. and J.D. Testing should be done. 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. Feed animals with a mixture of 

green grass + hay + minerals + dry feed. Ensure regarding vaccination of animals for 

different diseases in rainy season. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly’s and 

mosquitoes. 

Due to chance of  rainfall at isolated places keep animals indoors during rainfall. Keep 

fodder in safe place to avoid spoilage due to rainfall. 

           Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia. 
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Agro met Advisory Service bulletinNo.-40 for the DevbhumiDwarka district 
(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department) 

(Period 15 to 19-August- 2020) 

Weather forecast until 08-30 hrs. of 19/08/2020 

(3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT: 
 15/08/20 16/08/20 17/08/20 18/08/20 19/08/20 

Rainfall (mm) 253 218 120 72 216 

Max. Temp.(
o
C) 31 30 31 30 30 

Min. Temp.(
o
C) 27 27 27 28 27 

Total CC (octa) 8 8 8 7 8 

RH-I (%) 87 85 83 83 83 

RH-II (%) 76 80 77 75 76 

Wind Speed (kmph) 31 32 33 36 41 

Wind Direction(deg.) 248 248 248 248 248 

Agro meteorological Advisories:- 
General 

Advice 
 Rain fall: Humid and Generally cloudy to cloudy weather forecasted for next five 

days.  Very heavy to extremely rainfall during 15 to 19-August-2020 forecasted. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 30-31°c 

and 27-28°c, respectively.   

 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 83-87% &75-

80, respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be W and 31-41 

km/h, respectively. 

 Due to continuous rain and wet condition drain out excess water from field from 

low-lying area immediately for prevention of wilting. 

 Weather outlook for subsequent week: As per Extended range forecast moderate 

fall (mean/day) likely to occur during 19-25 August-2020.  Keeping in view of the 

rainfall forecast, farmers are advised to do proper management in all the crops. 

 Warning: As per IMD forecasting extremely heavy rain fall may occur during 15, 

16 and 19 August-2020. So keep the animals at safe place and do arrangement for 

drainage of runoff water from field. 

Sms • In cotton apply Urea ,ammonium sulphate and murate of potash fertilizers 

each @ 30 kg/ha. 



Crops Stage Insect/Pest/ 

Variety 

Advisory 

Kharif 

groundnut 

Pegging & pod 

formation 
Heliothis & 

Prodenia 

 

 

 DO spray of Beauveria bassiana@ 40 gm/10 

litre of water for the control of Heliothis & 

Prodenia infestation in groundnut crop. If 

population is above ETL then make spraying of 

Emamectin Benzoate 5 % SG 5 gm/10 litre of water 

is advised. 

 Spray ferrous sulfate 100 gram & citric acid 10 

gram/10 litre of water to cure yellowing of 

groundnut crop. 

 Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungus with well 

decompose FYM OR castor cake @ 500 kg/ha 

as preventive measures against Sclerotium 

rolfstii stem rot. 

 Spray Hexaconazole or Propiconazole 10 ml/10 

lit of to prevent leaf spot & rust infestation in 

groundnut. 

Cotton Squaring & 

flowering 

initiation  

Pink boll worm 

 

 Under present weather condition pink boll worm 

infestation observed in cotton. For the monitoring of 

pink bollworm infestation in cotton crop farmers 

are advised to put pheromone traps 6-8/ha. If 

infestation found, pick and burry the infested 

flowers/bolls in soil for control of  pink boll 

worm infestation in cotton. Also make spray of 

profenofos  50 EC  20 ml  in 10 liters of water. 

 Under present weather condition (continuous 

rainfall and wet) farmers are advised to apply 

Urea, ammonium sulphate and murate of 

potash fertilizers each @ 30 kg/ha in cotton to 

prevent wilting.  

Sesame Flowering  Leaf webber. 

 

 

 

 

Phytophthora blight 

and leaf spot 

diseases 

 

Mite 

 If infestation of leaf Webber above ETL,  spray 

Cartep Hydrochloride 15 gram in 10 litres of 

water OR Neem Seed Kernel Extract (NSKE) 

3%  (300g /10 l water). 

 Keeping in view of constant wet period to 

prevent infestation of fungal 

disease(Phytophthora blight and leaf spot) in 

sesame make spray of Ridomil fungicide 15 gm 

in 10 litre of water. 

 Due to warm weather sporadic patches of mite 

infestation observe in sesame crop, to prevent 



 

further infestation and to control present one 

carry out spraying of  propargite 57 % EC 10 

ml in 10 litre of water under clear sky. 

Pearl 

millet 

Panicle 

initiation 
-  - 

 

Green 

gram 

Pod formation 

& developmet 
-  Carry weeding at vapsa condition. 

Black 

gram 

Flowering 

initiation 
-  Carry weeding at vapsa condition. 

 Under present weather condition yellow mosaic 

virus infestation observed in black gram, for 

control remove the infected plants and make 

spray of Triazophos 40 % EC @ 10 ml/10 litre 

of water. 

 Monitor the crop against stem fly damage, if 

damage found above ETL then spray DDVP 7 

ml/10 litre of water. 

Cow pea Flowering & 

pod fromation 
Yellow mosaic 

viral disease 
 Under present weather condition yellow mosaic 

virus infestation observed in cow pea, for 

control remove the infected plants and make 

spray of Triazophos 40 % EC @ 10 ml/10 litre 

of water. 

Pigeon pea Early 

establishment 

-  - 

Fodder 

Sorghum 

& Maize 

Growing - 

 

Fall army worm

  

 

 Monitor the fodder sorghum for shoot 

fly/borer infestation and if require spray 

cypermethrin 25 EC 5 ml in 10 liters of water. 

 Under present weather condition fall army 

worm infestation observed, for its control 

make spray of Emamectin Benzoate 7  gram 

or Chlorantraniliprole /10 litre of water. 

Kharif 

Onion 

Transplaning/ 

Sowing 

-  Rainy season onion should be transplant or 

direct sown in the prepared fields. 

 For the control of purple blotch blight and 

fuserium wilt disease in kharif onion make 3 

alternate spray of Mencozeb 25 gm and 

Carbendazim 10 gm in 10 litre of water  at 10 

days interval. 



 Drain out excess water from nursery/field bed 

to prvent wilting. 

Lady 

finger 

Flowering/fruit

ing 

 Mites 

 

 

 

White 

flies/Jassids  

 

 Constant monitoring of lady finger crop against 

attack of mite is advised. If population is found 

more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre 

of water is advised.  

 For control of whitefly & jassids in Okra, 

Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml 

neem oil or acephate 75 % SP@ 15 gm or 

imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water. 

 After harvesting of mature okra, urea should 

be applied  @ 15-20 kg/ha. 

Ridge 

gourd, 

Bottle 

gourd, 

Sponge 

guard, 

Bitter 

gourd, 

Cluster 

bean, 

Water 

melon 

Flowering & 

fruiting 

 

White flies/  

 

 

 

 

Mites 

 

 

 

Fruit fly 

 

 

Downy mildew  

 In all vegetable crops, whitefly infestation 

observed above ETL, for control of whitefly, 

spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml 

neem oil or acetamiprid 20 % SP@ 5.0 g or 

imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water. 

 If more population of mite is observed, then 

control of it, spraying of Ethion 50 EC 15 ml 

added in 10 litre of water.  

 For the control of fruit fly make spray solution 

of  50 gm jaggery and 30 ml Malathion in 10 

litre of water with large droplets. 

 For the control of downy mildew, Spray 

Mancozeb 75 WP 35 g mix in 10 litre of water.  

Brinjal   Flowering/ 

fruiting 

 

Sucking pest 

 

 

Shoot & Fruit 

borer 

 

 

 

Mites 

 

 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.  

 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 

chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml or DDVP 7 

ml/10 litre of water is advised. 

 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. 



Chili Flowering/ 

fruiting 
Thrips 

 

 

 

 

 

 

 

Leaf curling 

Virus 

 

 

 

 

 

 

Mites 

 For the control of thrips in chili make sparay of  

of profenofos 20 ml  with 500 ml of 5 % neem 

seed extract or neem seed oil 50  ml in 10 litres 

of water. In case of heavy attack, spray of 

spinosad or spinetoram 3 ml per 10 liter of 

water. 

 Under present weather conditions, rouging of 

viral infested plants should be done in chili. 

Infected plants should be uprooted and buried 

in the soil. After rouging, spraying of 

Imidacloprid @ 5 ml per  10litre of water is 

advisedfor control the vector, when sky 

remains clear. 

 Constant monitoring of the chilli crop against 

attack of mites is advised If population is found 

more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre 

of water. 

Lemon Fruit  

development 

Citrus canker 

Leaf miner 

 Spray copper oxychloride 40 gm or 

streptomycin 1.5 gm in 10 liters of water. 

 Spray DDVP 76 EC 10 ml or Quinalphos 20 ml 

in 10 liters of water for control of leaf miner. 

Livestock 

& poultry 

 

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

T.B. and J.D. Testing should be done. 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. Feed animals with a mixture of 

green grass + hay + minerals + dry feed. Ensure regarding vaccination of animals for 

different diseases in rainy season. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly’s and 

mosquitoes. 

Due to chance of  rainfall at isolated places keep animals indoors during rainfall. Keep 

fodder in safe place to avoid spoilage due to rainfall. 

Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GraminKrushiMausamSeva 

Main Dry Farming Research Station 

Junagadh Agricultural University 

Targhadia (Rajkot) - 360 003 
Phone: (0281)2784260(O),  2331686(R) 

Fax : (0281)2784722, Cell:9426938235 
 

Agro met Advisory Service bulletinNo.-40 for the Surendranagar district 
(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department) 

(Period 15 to 19-August- 2020) 

Weather forecast until 08-30 hrs of 19/08/2020 

 (4) SURENDRANAGAR DISTRICT: 
 15/08/20 16/08/20 17/08/20 18/08/20 19/08/20 

Rainfall (mm) 118 39 22 30 32 

Max.Temp.(
o
C) 29 29 29 30 29 

Min.Temp.(
o
C) 25 25 25 25 24 

Total CC (octa) 8 8 8 7 8 

RH-I (%) 85 87 84 84 85 

RH-II (%) 70 81 66 65 78 

Wind Speed (kmph) 25 27 28 30 30 

Wind Direction(deg.) 243 248 248 248 225 

Agro meteorological advisories: 
General 

Advice 
 Rain fall: Humid and Generally cloudy to cloudy weather forecasted for next five 

days.  Very heavy rainfall during 15-August & Moderate to heavy rainfall during 

16 to 19-August weather forecasted. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 29-30°c 

and 24-25°c, respectively.   

 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 84-87% &70-

81, respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be W, SW and 

25-30 km/h, respectively. 

 Due to continuous rain and wet condition drain out excess water from field from 

low-lying area immediately for prevention of wilting. 

 Weather outlook for subsequent week: As per Extended range forecast moderate 

fall (mean/day) likely to occur during 19-25 August-2020.  Keeping in view of the 

rainfall forecast, farmers are advised to do proper management in all the crops. 

Sms • In cotton apply Urea ,ammonium sulphate and murate of potash fertilizers 

each @ 30 kg/ha. 

Crops Stage Insect/Pest/ 

Variety 

Advisory 



Kharif 

groundnut 

Pegging & pod 

formation 
Heliothis & 

Prodenia 

 

 

 DO spray of Beauveria bassiana@ 40 gm/10 

litre of water for the control of Heliothis & 

Prodenia infestation in groundnut crop. If 

population is above ETL then make spraying of 

Emamectin Benzoate 5 % SG 5 gm/10 litre of water 

is advised. 

 Spray ferrous sulfate 100 gram & citric acid 10 

gram/10 litre of water to cure yellowing of 

groundnut crop. 

 Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungus with well 

decompose FYM OR castor cake @ 500 kg/ha 

as preventive measures against Sclerotium 

rolfstii stem rot. 

 Spray Hexaconazole or Propiconazole 10 ml/10 

lit of to prevent leaf spot & rust infestation in 

groundnut. 

Cotton Squaring & 

flowering 

initiation  

Pink boll worm 

 

 Under present weather condition pink boll worm 

infestation observed in cotton. For the monitoring of 

pink bollworm infestation in cotton crop farmers 

are advised to put pheromone traps 6-8/ha. If 

infestation found, pick and burry the infested 

flowers/bolls in soil for control of  pink boll 

worm infestation in cotton. Also make spray of 

profenofos  50 EC  20 ml  in 10 liters of water. 

 Under present weather condition (continuous 

rainfall and wet) farmers are advised to apply 

Urea, ammonium sulphate and murate of 

potash fertilizers each @ 30 kg/ha in cotton to 

prevent wilting.  

Sesame Flowering  Leaf webber. 

 

 

 

 

Phytophthora blight 

and leaf spot 

diseases 

 

Mite 

 If infestation of leaf Webber above ETL,  spray 

Cartep Hydrochloride 15 gram in 10 litres of 

water OR Neem Seed Kernel Extract (NSKE) 

3%  (300g /10 l water). 

 Keeping in view of constant wet period to 

prevent infestation of fungal 

disease(Phytophthora blight and leaf spot) in 

sesame make spray of Ridomil fungicide 15 gm 

in 10 litre of water. 

 Due to warm weather sporadic patches of mite 

infestation observe in sesame crop, to prevent 

further infestation and to control present one 



 

carry out spraying of  propargite 57 % EC 10 

ml in 10 litre of water under clear sky. 

Pearl 

millet 

Panicle 

initiation 
-  - 

 

Green 

gram 

Pod formation 

& developmet 
-  Carry weeding at vapsa condition. 

Black 

gram 

Flowering 

initiation 
-  Carry weeding at vapsa condition. 

 Under present weather condition yellow mosaic 

virus infestation observed in black gram, for 

control remove the infected plants and make 

spray of Triazophos 40 % EC @ 10 ml/10 litre 

of water. 

 Monitor the crop against stem fly damage, if 

damage found above ETL then spray DDVP 7 

ml/10 litre of water. 

Cow pea Flowering & 

pod fromation 
Yellow mosaic 

viral disease 
 Under present weather condition yellow mosaic 

virus infestation observed in cow pea, for 

control remove the infected plants and make 

spray of Triazophos 40 % EC @ 10 ml/10 litre 

of water. 

Pigeon pea Early 

establishment 

-  - 

Fodder 

Sorghum 

& Maize 

Growing - 

 

Fall army worm

  

 

 Monitor the fodder sorghum for shoot 

fly/borer infestation and if require spray 

cypermethrin 25 EC 5 ml in 10 liters of water. 

 Under present weather condition fall army 

worm infestation observed, for its control 

make spray of Emamectin Benzoate 7  gram 

or Chlorantraniliprole /10 litre of water. 

Kharif 

Onion 

Transplaning/ 

Sowing 

-  Rainy season onion should be transplant or 

direct sown in the prepared fields. 

 For the control of purple blotch blight and 

fuserium wilt disease in kharif onion make 3 

alternate spray of Mencozeb 25 gm and 

Carbendazim 10 gm in 10 litre of water  at 10 

days interval. 



 Drain out excess water from nursery/field bed 

to prvent wilting. 

Lady 

finger 

Flowering/fruit

ing 

 Mites 

 

 

 

White 

flies/Jassids  

 

 Constant monitoring of lady finger crop against 

attack of mite is advised. If population is found 

more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre 

of water is advised.  

 For control of whitefly & jassids in Okra, 

Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml 

neem oil or acephate 75 % SP@ 15 gm or 

imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water. 

 After harvesting of mature okra, urea should 

be applied  @ 15-20 kg/ha. 

Ridge 

gourd, 

Bottle 

gourd, 

Sponge 

guard, 

Bitter 

gourd, 

Cluster 

bean, 

Water 

melon 

Flowering & 

fruiting 

 

White flies/  

 

 

 

 

Mites 

 

 

 

Fruit fly 

 

 

Downy mildew  

 In all vegetable crops, whitefly infestation 

observed above ETL, for control of whitefly, 

spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml 

neem oil or acetamiprid 20 % SP@ 5.0 g or 

imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water. 

 If more population of mite is observed, then 

control of it, spraying of Ethion 50 EC 15 ml 

added in 10 litre of water.  

 For the control of fruit fly make spray solution 

of  50 gm jaggery and 30 ml Malathion in 10 

litre of water with large droplets. 

 For the control of downy mildew, Spray 

Mancozeb 75 WP 35 g mix in 10 litre of water.  

Brinjal   Flowering/ 

fruiting 

 

Sucking pest 

 

 

Shoot & Fruit 

borer 

 

 

 

Mites 

 

 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.  

 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 

chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml or DDVP 7 

ml/10 litre of water is advised. 

 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. 



Chili Flowering/ 

fruiting 
Thrips 

 

 

 

 

 

 

 

Leaf curling 

Virus 

 

 

 

 

 

 

Mites 

 For the control of thrips in chili make sparay of  

of profenofos 20 ml  with 500 ml of 5 % neem 

seed extract or neem seed oil 50  ml in 10 litres 

of water. In case of heavy attack, spray of 

spinosad or spinetoram 3 ml per 10 liter of 

water. 

 Under present weather conditions, rouging of 

viral infested plants should be done in chili. 

Infected plants should be uprooted and buried 

in the soil. After rouging, spraying of 

Imidacloprid @ 5 ml per  10litre of water is 

advisedfor control the vector, when sky 

remains clear. 

 Constant monitoring of the chilli crop against 

attack of mites is advised If population is found 

more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre 

of water. 

Lemon Fruit  

development 

Citrus canker 

Leaf miner 

 Spray copper oxychloride 40 gm or 

streptomycin 1.5 gm in 10 liters of water. 

 Spray DDVP 76 EC 10 ml or Quinalphos 20 ml 

in 10 liters of water for control of leaf miner. 

Livestock 

& poultry 

 

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

T.B. and J.D. Testing should be done. 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. Feed animals with a mixture of 

green grass + hay + minerals + dry feed. Ensure regarding vaccination of animals for 

different diseases in rainy season. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly’s and 

mosquitoes. 

Due to chance of  rainfall at isolated places keep animals indoors during rainfall. Keep 

fodder in safe place to avoid spoilage due to rainfall. 

Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Krishi Vigyan Kendra 

Junagadh Agricultural University 

Amreli-365601 

Phone: 02792-227122 
 

 

Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 22 (2020) 

Date: 14-08-2020 
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department) 

 

Significant weather of past week, Amreli 

 

No. 
Date 

08/08/2020 09/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 
Parameter 

1 Rainfall (mm) 0 10.2 0 2.2 18.8 3.8 32.2 

2 Max.Temp.( °C) 31.2 32.5 31.5 31 29 28 28 

3 Min.Temp.( °C) 25 25.2 25.5 25 25.8 25 24.5 

4 Total CC (octa) out of 8 7 7 8 8 8 8 8 

5 RH-I (%) 92 93 92 93 95 93 95 

6 RH-II (%) 85 73 73 76 94 87 97 

7 Wind Speed (kmph) 7.73 9.07 8.86 5.60 8.23 9.25 9.64 

8 Wind Direction(deg.) 180 225 225 180 225 225 225 

 
  

Weather Forecast from 15/08/2020 to 19/08/2020  

No. 
Date 

15/08/2020 16/08/2020 17/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 
Parameter 

1 Rainfall (mm) 120 45 47 42 49 

2 Max.Temp.( °C) 29 29 29 30 29 

3 Min.Temp.( °C) 25 25 25 25 24 

4 Total CC (octa) out of 8 8 8 7 7 8 

5 RH-I (%) 89 88 89 88 88 

6 RH-II (%) 80 80 74 74 82 

7 Wind Speed (kmph) 26.3 26.2 26.5 28.4 28.5 

8 Wind Direction(deg.) 248 248 248 248 248 

Note: Above forecast is the average situation of whole district 

 

Agro-Advisory 
Weather 

Warning 

 

 

Amreli district: The humid, moderately warm and mostly cloudy forecast for the next five 

days. 

 

 15
th

 August:  Light to moderate rainfall to be very likely at most places in district. 

 16
th

 to 19
th

 August:   Light to moderate rainfall likely over many of the places of all 

the blocks.  

 



 

 

Crops Practices Advisory 

Castor Semilooper 

 
 Spray Quinalphos 0.05% @ 20 ml/10 lit. water at 15 days of interval 

 Sucking 

pests: 

  

 Apply monocrotophos 0.05% @ 15 ml of Dimethoate 0.03% @ 15 ml in 

10 lit of water @ 15 days of interval. If there is more infestation of 

whitefly, spray acetamiprid 20 SP @ 3 g in 10 lit. of water 

 Leaf miner  

 
 Remove infested leaves and destroy it. After destroying the leaf, apply a 

spray of monocrotophos @ 10 ml or Dichlorovos @ 5ml in 10 lit. of 

water. If there is more infestation then add Cypermethrin @ 5 ml. 

Direction and speed of the wind gust are most likely between W and SW, and 20 to 30 

km/h, respectively. 

 

Extended Forecast:  There is the probability to average rainfall 10 to 11 mm/day in 

Saurashtra and Kutch region from 19
th

 to 25
th

 August. 

General 

Advisory 
 Light to moderate rainfall expected in next five days, spray recommended 

insecticide/fungicide for crop production in clear sky condition. For control of Initial 

condition of insect pest apply neem based insecticide and Beauveria bassiana. 

SMS 

Advisory:  

For control of Initial condition of insect pest apply neem based insecticide and Beauveria 

bassiana. 



Sesame Curling of 

leaves 

   

 Curling of leaves is caused by mite of leaf Webber, for control of mite 

spray Fenpyroximate 5EC @ 15 ml. Or control of leaf Webber and mite 

correspondingly spray thiodicarb 75 WP @ 15 g in 15 liters of water 

Root and 

Stem rot 

 

 drenching of Carbendazim 0.05% @ 10 g/10 lit. water. 

Cotton Growth 

enhancer 
 Apply naphthalene acetic acid 30 ppm (0.3 g/10 lit water) at 50 and 70 

days after sowing to increase the yield by an increase in a number of 

chlorophyll, the thickness of leaves, squares, length of sympodia, and a 

number of bolls. 

Pink 

Bollworm 

 

 

 To survey pink bollworm in cotton, install two pheromone traps (with 

lure) per acre, check the average 8 male adults per days trapped for 3 

consecutive days, then spray neem seed kernel extract 5% or neem oil @ 

50 ml per 10 litres of water. 

Vegetable 

Crops 

Transplanting  Carry out transplanting for tomato, chili, brinjal and early cauliflower 

those who have seedlings ready for T.P. 

  To prevent soil borne disease drenching of nursery bed should be done 



with Mencozeb 75 % WP @ 2.5 gm/ litre of water after 15 DAS.  

 

 Leaf miner  Spray DDVP 76 EC 10 ml or Quinalphos 20 ml in 10 litres of water for 

control of leaf miner. 

 

Groundnut 
Relay 

cropping 
 For getting more benefit from crop, adopt relay cropping system by sowing 

of pigeon pea in groundnut (3:1 in spreading variety and 2:1 in bunchy 

type of variety) at 50 to 60 day after sowing. 

Tikka 

Disease/ 

Early leaf 

spot 

 

 Spray Tebuconazole 10 ml/10 lit of to prevent leaf spot infestation. 

Yellowing of 

leaves 

  

 Water logging condition causes iron deficiency in groundnut, and leaves 

turns into pale yellow, for this deficiency, spray ferrous sulphate @ 100 g 

and citric acid @ 10 g per 10 litre of water 

 If necessary, can 2
nd

 spray @ intervals of 08 to 10 days. 

 Drainage, if there is a reach type soil. Interculturing practices can be made 

after rainfall break of 5 to 10 days and apply ammonium sulphate 

fertilizer. 



Collar rot 

 

 Apply trichoderma spp. @ 2.5 kg with Castor cake @ 500 kg/ha 

 If there is more infestation apply apply carbandazim 0.05% @ 15 g/pump as 

a drenching. 

Perl millet   Kharif pearl millets get better vegetative growth, higher yields and to get 

net income, spray potassium chloride at the rate of 1.5 % (7.5 kg / ha in 

500 liters of water) on 30-35 and 50-55 days after sowing. 

Pigeon Pea weed 

management 
 Keep the field clean with Interculturing and weeding as required. If there is 

a shortage of farm labor, for chemical control, spray, pendimethylene 

(stomp) 1 kg / ha by dissolving the active ingredient in 600 liters of water. 

Spray immediately after sowing before germination. 

Maize 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. 

Sugarcane Crop 

protection 
 For more Production of sugarcane as well as to get the percentage of 

sugar, after planting, remove 25% leaves (one-fourth of the total number 

of dried leaves on the top of sugarcane stalks) three times in 6, 7 and 8 

months after planting and use it as a field cover. 

 Disposal of sugarcane leaves can effectively control scales, mites, etc. by 

its natural enemies. 

Livestock Pest & 

disease 

 

 To control of ectoparasites in cattle apply malathion or cypermethrin @ 

3.0 ml/l of water on the body of cattles. 

 Spray phenyle @ 5.0 ml/l in floor of cattle shed. Close the window and 

doors with curtain. 

Feed  Provide 50 gm mineral mixture per animal for supplemet the nutrient 

requirement. 

 

 

 
 

 

Subject Matter Specialist 

Agrometeorology 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

8/15/2020 8/16/2020 8/17/2020 8/18/2020 8/19/2020

Blockwise Rainfall Forecasted for next five days 

Amreli

Babra

Bagasara

Dhari

Jafrabad

Khambha

Kunkavav

Lathi

Liliya

Rajula

Savarkundla



 
District Agrometeorological Unit (DAMU) 

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS) 

Krishi vigyan kendra 

Junagadh Agricultural University 

Jamnagar-361006 

Date:15-08-2020 to 19-08-2020 

 

Agromet Advisory Service bulletin. No. 22(2020) 

Significant weather for the preceding week 

weather parameter 

Rain fall (mm) 0.0-5.5 

Maximum temperature (
◦
C) 30.0-33.0 

Minimum temperature (
◦
C) 25.0-26.0 

Relative Humidity (%) 
Morning 87-95 

Afternoon 72-94 

Wind speed (Kmph) 7.4-14.1 

 

Weather forecasting for Jamnagar District 

        (Period from Date:  15-08-2020 to 19-08-2020) 

Date Day-1 

15-08-20 

Day-2 

16-08-20 

Day-3 

17-08-20 

Day-4 

18-08-20 

Day-5 

19-08-2020 Paramerer 

 Rain fall (mm) 200 120 118 120 120 

 Maximum temperature (
◦
C) 31 30 31 30 30 

 Minimum  temperature (
◦
C) 27 27 27 28 27 

 Cloud cover (okta) Coludy Coludy Coludy Coludy Coludy 

 Relative Humidity-I (%) 89 88 85 85 85 

 Relative Humidity-II (%) 76 84 76 74 78 

 Wind speed (Km/h) 28 28.2 29.8 31.8 26.5 

 Wind Direction (deg.) W W W W SW 

 

 

Gramin Krushi Kausham Seva, Krishi Vigyan Kendra, Jamnagar and Indian meteorological 

department announce upcoming five days weather forecast of Jamnagar district 

Rain fall: Sky will be observe cloudy weather forecasted next five days. heavy to very heavy  

rain occurance chances in isolated places in next five days.  



Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range 30-31 °C and 27-28°C, 

respectively.  

Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 85-89 % & 74-84, 

respectively.  

Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be SW-W and 26.5-31.8 

km/h, respectively.  

 
 

 Extended Range Forecast (ERF) at Meteorological Subdivision level for one week succeeding 5-day 

Medium range Weather Forecast at District level. 

 

Weekly Rainfall Forecast (mm/day) for the Met-Sub Division from 19 to 25August 2020 

Sub Division Name ACTUAL NORMAL % DEP. 

Gujarat Region 17.7 8.2 43.6 

Saurashtra & Kutch 11.3 1.5 640.3 

 

 

 

Agricultural advisory 

General 

Advice 

 In the next week rainfall occurrence chances in all places of Jamnagar District.  

 Heavy to very heavy rainfall occurance chances in some isolated places. 

 Make clean drainage around the farm, so in heavy rainfall easily water drain out. 

 In a water logging crop remove the extra water in the plant by the potash fertilizer 

application. 

 Control of larvae pest in all crop set the light trap par hector to control the adult of larve. 

 Next day all the taluka have high rainfall forecast. Then after two days rainfall range is reduce 

compare to the first day. 

 Five days rainfall distribution observe in given graph below. 



 

 

crop stage 
Pest/ 

Disease 
Advisery 

Cotton    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pink 

bollworm 

 Apply supplementary dose of nitrogen through Ammonium 

sulphate (30 kg/ha) and also apply potash through murate of 

potash (30 kg/ha) to cotton crop. 

 

  

 In the early sowing crop put the 5 pheromone trap per hector and 

monitor the trap, if 8-10 adult observe in trap then spray the 

chemical pesticide. For the control of pink bollworm, spray 100 

gm Beauveria bassiana powder and 20 ml prophenophos mix in 

10 liter of water.  
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Groundnut    prodenia 

heliothis 

 

 

 

 

 

 

 

Yellowing 

 

 

Aphid, 

Jassid, 

thrips 

 

 

 

 

Tikka 

(Leaf 

spot) 

 

  

 For the control of prodenia and heliothes spray the imabactin benzoet 

10 gm or diclorovosh 0.05% 8 ml or lorandralelprol 5 ml per pump in 

clear sky condition. 

 Inter cropping of castor as a inter crop with groundnut to reduce crop 

loss due to uneven weather and erratic rainfall in the month of August. 

 Spray ferrous sulphate @ 100 g and citric acid @ 10 g per 10 litre of 

water to contrl of yellowing of leaves. 

  

 Spray methyl-o-demeton 15 ml or imedacloprid 5 ml per pump and 

spray 

 

For the control of leaf spot spray the hexaconazole or tebuconazole 15-

20 ml mix in 15 liter water pump and spray at clear sky consition. 

Castor  Wilt  

  

 For the control of wilt in castor drenching with coper oxycloride 

50-60 gm per pump near affected plant. 

 Apply supplementary dose fertilizer in early sawn crop. 



 Sowing the crop as intercrop at August month in groundnut. 

Pearl millet    Interculturing and hand weeding should be carried out in vaspa 

condition.  

 Interculturing should be done two to three times to keep the crop 

weed free and maintain soil moisture. 

 Apply supplementary dose of Urea fertilizer 70-80 kg/ha. 

Green gram/ 

Black gram 

   Apply the Ammonium Sulphate fertilizer as a supplementary 

dose 20-25 kg/ ha after 30-45 days. 

 Do not apply Urea fertilizer as a supplementary dose. 

Sesame    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaf spot 

disease 

 For the control of yellowing of Leaves apply 19-19-19 NPK 

water soluble fertilizer @ 50 g. and copper oxychloride @ 30 g. 

in 15 liters of water as a spray. 

 

 For the control of leaf blight and other bacterial and fungal leaf 

spot disease spray Ridomil 25 gm per 15 liter pump. 

Red gram    Gap filling operation should be carried out or remove extra plant. 

 Sowing the crop as intercrop at before end of the July month. 

 In late sowing crop select the early mature variety like Gujarat 

tuver-100 and Gujarat tuver-101 and medium late variety BDN-

2. 

Soybean    Interculturing and hand weeding should be carried out in vaspa 

condition.  



Sorghum/ 

Maize  
  

   

 Continuously monitor the sorgum crop for shoot fly infestation, 

if infestation observe above ETL spray imidacloprid 17.8 SL 5 

ml/10 litre of water 

Vegetables    Infected plants should be uprooted and buried in the soil. 

 Keep vegetable crop weed free. 

 For the control of leaf webber in fruit leafy vegetable spray 15 ml 

methyl-O-demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC) in 15 

liter of water.   

 For the control of thrips and white fly, spray acetamiprid 20 % 

SP@ 10.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.  

 For the control of thrips in chilli, spray 30 ml profenophos in 15 

litres of water. In case of heavy attack make spray of spinosad or 

spinetoram 7-8 ml per 15 liter of water. 

 For the control of fruit and shoot borer, spray acetamiprid 20 % 

SP@ 10 gm / 15 lit of water at 15 days interval.   

 In brinjal and tomato crops control of fruit borer, spray 

reenaxipayar @ 5 ml in 15 lit of water. For the control of fruit 

fly, spray acetemaprid 10 gm in 15 lit of water.   

 

Cow 

 

 

 Keep animals indoor and safe place during the raining period. 

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

and clean to avoid flies and mosquitoes.  

 Dry the milking animal shade with wheat or other agricultural west materials. 

 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.  


