
 

 

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સવેા  
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિસલાહ બલેુટીન 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીય ષવભાગ  
તા.૨૫-૦૯-૨૦૧૫ થી તા.૨૯-૦૯-૨૦૧૫  

 

 

 

(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમસેવા, સકૂી ખેતી સશંોધન કેન્દ્ર,જુ.કૃ.ય.ુ,તરઘડિયા અને ભારત મૌસમ ષવભાગ રારા સપંન્ન) 
કૃષિહવામાન બલુટેીન ન.ં ૫૨q૨૦૧૫ 

પાછલા અઠવાિીયા રાજકોટનુ ંહવામાન 

હવામાન પરરબળો ઉતરસૌરષ્ટ્ર 

વરસાદ(મી.મી.) 27.6 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 27.5-32.0 

લઘતુમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 21.7-25.3 

ભેજ(%) સવાર 89-95 

ભેજ(%) બપોરબાદ 60-72 

પવનની ગષત (રકમી/કલાક) 2.7-5.3 

હવામાન આગાહી: પત્રક-ક 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીય ષવભાગ-હવામાન આગાહી  

તા.૨૩-૦૯-૨૦૧૫ થી તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૫  
કૃષિ સલાહ:  

સામાન્ય  ભારતસરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન મારહતી અનસુાર અતે્રના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ 
સેવા ષવભાગ,જુનાગઢ કષૃિ યષુનવસીટી, તરઘડીયા તરફથી જણાવવામાં આવે છે કે, ઉતર સૌરાષ્ટ્ર ખેત 
આબોહવાકીય ષવસ્તારના  

રાજકોટ: જીલ્લામા ં આગામી તા.૨૫-૦૯-૨૦૧૫ થી તા.૨૯-૦૯-૨૦૧૫ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળં, 
અંશત: વાદળછાયુ ં રહશેે અને વરસાદની શક્યતા નથી. પવનની રદશા નૈઋત્ય અને વાયવ્યની રહવેાની અને 
પવનની ઝડપ ૮ થી ૧૫ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન રદવસ દરમ્યાન 
૩૩-૩૪ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૩ થી ૨૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં
રહવેાની સભંાવના છે. 

તારીખ રદવસ-૧  
૨૫-૦૯-૧૫ 

રદવસ-૨ 

૨૬-૦૯-૧૫ 

રદવસ-૩ 

૨૭-૦૯-૧૫ 

રદવસ-૪ 

૨૮-૦૯-૧૫  

રદવસ-૫ 

૨૯-૦૯-૧૫ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 33 33 33 34 34 

લઘતુમ  તાપમાન (સે.ગે્ર) 23 23 23 23 23 

વાદળની સ્સ્થષત(ઓકટા) 1 1 1 0 0 



મહતમ ભેજ (%) સવાર 91 87 88 88 80 

લઘતુમ ભેજ (%) બપોરબાદ 56 58 60 56 48 

પવનની ગષત (રકમી/કલાક) 15 16 12 8 10 

પવનની રદશા (ડીગ્રી) 237 239 232 268 314 

જામનગર: જીલ્લામા ં આગામી તા.૨૫-૦૯-૨૦૧૫ થી તા.૨૯-૦૯-૨૦૧૫ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળં,  
અંશત:  વાદળછાયુ ંરહશેે અને  વરસાદની શક્યતા નથી . પવનની રદશા નૈઋત્ય  અને વાયવ્યની  રહવેાની 
અને પવનની ઝડપ ૯ થી ૧૯ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન રદવસ 
દરમ્યાન ૩૧-૩૨ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪ થી ૨૫ ડીગ્રી સેલ્શીયસ 
જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 

તારીખ રદવસ-૧  
૨૫-૦૯-૧૫ 

રદવસ-૨ 

૨૬-૦૯-૧૫ 

રદવસ-૩ 

૨૭-૦૯-૧૫ 

રદવસ-૪ 

૨૮-૦૯-૧૫  

રદવસ-૫ 

૨૯-૦૯-૧૫ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 32 32 31 31 31 

લઘતુમ  તાપમાન (સે.ગે્ર) 25 25 24 24 24 

વાદળની સ્સ્થષત(ઓકટા) 1 1 1 0 0 

મહતમ ભેજ (%) સવાર 87 84 86 84 76 

લઘતુમ ભેજ (%) બપોરબાદ 60 63 63 61 52 

પવનની ગષત (રકમી/કલાક) 19 19 16 9 10 

પવનની રદશા (ડીગ્રી) 233 239 230 248 302 

અમરેલી: જીલ્લામા ં આગામી તા.૨૫-૦૯-૨૦૧૫ થી તા.૨૯-૦૯-૨૦૧૫ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળં,  
અંશત: વાદળછાયુ ંરહશેે અને  વરસાદની શક્યતા નથી . પવનની રદશા નૈરુત્ય અને વાયવ્યની  રહવેાની અને 
પવનની ઝડપ ૭ થી ૧૪ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન રદવસ દરમ્યાન 
૩૨-૩૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૨ થી ૨૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં
રહવેાની સભંાવના છે. 

તારીખ રદવસ-૧  
૨૫-૦૯-૧૫ 

રદવસ-૨ 

૨૬-૦૯-૧૫ 

રદવસ-૩ 

૨૭-૦૯-૧૫ 

રદવસ-૪ 

૨૮-૦૯-૧૫  

રદવસ-૫ 

૨૯-૦૯-૧૫ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 33 33 32 32 32 

લઘતુમ  તાપમાન (સે.ગે્ર) 23 23 22 22 22 

વાદળની સ્સ્થષત(ઓકટા) 1 1 1 0 0 

મહતમ ભેજ (%) સવાર 91 89 90 88 81 

લઘતુમ ભેજ (%) બપોરબાદ 58 57 60 57 53 

પવનની ગષત (રકમી/કલાક) 13 14 10 7 11 

પવનની રદશા (ડીગ્રી) 240 239 239 281 318 

સરેુન્રનગર: જીલ્લામા ંઆગામી તા.૨૩-૦૯-૨૦૧૫ થી તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૫ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળં,  
અંશત:  વાદળછાયુ ં રહશેે અને  વરસાદની શક્યતા નથીP  પવનની રદશા નૈરુત્ય અને વાયવ્યની  રહવેાની 
અને પવનની ઝડપ ૯ થી ૧૭ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન રદવસ 



દરમ્યાન ૩૨-૩૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૫ થી ૨૬ ડીગ્રી સેલ્શીયસ 
જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 

તારીખ રદવસ-૧  
૨૫-૦૯-૧૫ 

રદવસ-૨ 

૨૬-૦૯-૧૫ 

રદવસ-૩ 

૨૭-૦૯-૧૫ 

રદવસ-૪ 

૨૮-૦૯-૧૫  

રદવસ-૫ 

૨૯-૦૯-૧૫ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 33 33 32 32 32 

લઘતુમ  તાપમાન (સે.ગે્ર) 23 23 22 22 22 

વાદળની સ્સ્થષત(ઓકટા) 2 1 1 0 0 

મહતમ ભેજ (%) સવાર 86 84 85 84 71 

લઘતુમ ભેજ (%) બપોરબાદ 42 46 48 44 38 

પવનની ગષત (રકમી/કલાક) 16 17 12 9 9 

પવનની રદશા (ડીગ્રી) 235 234 231 263 303 

 આગામી તા.૨૩-૦૯-૨૦૧૫ થી તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૫ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળં,  અંશત:  
વાદળછાયુ ંરહશેે અને  વરસાદની શક્યતા નથી. 

 આ હવામાન પડરસ્થથષતમા ંરોગ અને જીવાતના ઉપરવની શક્યતા હોવાથી પાકનુ ંસતત ષનરીક્ષણ કરતા 
રહીને જરૂરીયાત મજુબ પાક સરંક્ષણના પગલા ભરવા. 

 તલ, બાજરી અને કઠોળ પાકોની કાપણી થય ગયેલ હોય તો તે જમીનમાં ચણાના પાકનુ ંવાવેતર કરવુ.ં 
મખુ્ય પાક  પાક અવસ્થા  રોગ/જીવાત/જાત  કષૃિ સલાહ  

(૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા 
છાટંવી ) 

મગફળી પોપટા બધંાવા  ધેણ(મુડંા) 

 

 

 

 

 

 

 

ચચતરી અને ગેરૂ 

 

 

- ફોરેટ ૧૦ ટકા દાણાદાર દવા ૪ 
કી.ગ્રા./વીઘાજમીનમા ં આપવી અથવા 
કલોરપાયરીફોસદવા હકેટરે ૪ લીટર પ્રમાણે 
ષપયતના પાણી સાથે આપવી અથવા 
કલોરપાયરીફોસ દવા ૨૫ મીલી.૧૦ લીટર પાણીમા ં
ઓગળી આ પ્રવાહી ષમશ્રણને છોિના મળૂ પાસે  અને 
જમીનમા ંઉતારે તે રીતે પપંની નોઝલ કાઢી રેિવાથી 
(ડે્રન્દ્ચીંગ) ષનયતં્રણ મેળવી શકાય છે. 
મગફળીમા ં પાનના ટપકાના રોગના આગોતરા 
ષનયતં્રણ માટે હકે્ઝાકોનાઝોલ ૧૫ મી.લી.અથવા 
ટેબ્યકુોનાઝોલ ૧૦ મી.લી.નો છટંકાવ વરાપ હોય 
ત્યારે કરવો. 

કપાસ વધૃ્ધી, ચાપંવા 
બેસવા, ફુલ અને 
જીંિવા બધંાવા  

લીલી પોપટી, થ્રીપ્સ 

 

 

લીલી પોપટી, થ્રીપ્સ અને મીલીબગના ષનયતં્રણ માટે 
એસીફેટ ૧૫ ગ્રામ અથવા ઈમીિાક્લોપ્રીિ ૧૭.૮ ટકા 
૫ .લી. ૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી છાટંવી. 
 

તેમજ બીવેડરયા બેસીઆના ફૂગનો પાઉિર ૪૦ 



મીલીબગ 

 

 

 

 

 

 

ખાતર  

ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરીને છટંકાવ કરવો. 
 

 

કપાસના પાકને  યરુીયા અને અમોષનયમ સલ્ફેટ 
ખાતર ૬૦ કી.ગ્રા./હ.ે આપવુ.ં 

તલ બૈઢામા ંદાણા 
ભરાવા   

દેહધાષમિક પડરપક્વ અવથથા  તલની સમયસર કાપણી કરવા મજુરો અને અન્દ્ય 
જરૂરીયાતોનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 

એરંિા વધૃ્ધ્ધ અને ફુલ ઘોડિયા ઈયળ અને લશ્કરી 
ઈયળ 

 

ઘોડિયા ઈયળ અને લશ્કરી ઈયળ ષનયતં્રણ માટે 
કલોરપાયરીફોસ ૩૦ મીલી ૧૦ લી.પાણીમા ં ષમશ્ર 
કરી છટંકાવ કરવો. 
એરંિાના પાકને  યરુીયા અને અમોષનયમ સલ્ફેટ 
ખાતર ૩૦ કી.ગ્રા./હ.ે આપવુ.ં 

વેલાવાળા 
શાકભાજી  

ફૂલ અને ફળ તાલછારોv► મેન્દ્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવાક્લોરોથેલોનીલ૨૭ 
ગ્રામઅથવાફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ ડદવસના 
અંતરે ત્રણ છટંકાવ કરવા. 
વાદળછાયુ ંહવામાન રહનેાર હોઈ વહલે ુ ંવાવેતર કરેલ 
શાકભાજી પાકમા ંચસુીયા પ્રકારની જીવાતનો ઉપરવ 
થવાની શક્યતા છે તેના ષનયતં્રણ માટે િાયમીથોએટ 
(૪૦%) અથવા ષમથાઈલ-ઓ-િીમોટોન(૨૫%), ૧૦ 
મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણીમા ં ભેળવી છટંકાવ 
કરવો.  

શાકભાજી ધરુ રોપણી  જો રોપ તૈયાર હોય તો મરચી,ટમેટી,રીંગણ અને કોબીઝની રોપણી કરવી.  
રીંગણી અને 
ટમેટી 

ફુલ/ફળ સફેદ માખી  
 

 

ડુખં અને 

ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ 

 
 

 લીંબોળીનુ ં તેલ ૫૦ષમલલ અથવા લીંબોળીના 
મીંજનુ ં૫ ટકા અકકન ુ ંરાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. 
પાણીમા ંષમશ્ર કરી છટંકાવ કરવો. જો વધ ુઉપરવ 
હોય તો એસીટેમાપ્રીિ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦ લીટર 
પાણીમા ંષમશ્ર કરી છટંકાવ કરવો. 

 ફળ અને િોકાની ઈયળોનો ઉપરવ હોય તો 
નકુશાન પામેલ ફળ અને િોકા તોિીને જમીનમા ં
દાટંી  દેવા અને રીનક્ષીપાયર   દવા ૩ ષમલી ૧૦ 
લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરીને છટંકાવ કરવો. 



 

 

જા.ન.ંજુકૃય/ુસવૈં(સખુે)/એગ્રોમેટ/બલુટેીન/  /૨૦૧૫ 

મરચી ફુલ/ફળ પાનની કુકિ-થ્રીપ્સ 

 
 

પાનની કુકિ-વાયરસ 

 

પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી.અને લીંબોળીનુ ં તેલ ૫૦ 
મીલી અથવા લીંબોળીના મીંજનુ ં૫ ટકા અકકન ુ ંરાવણ 
૫૦૦ મીલી ૧૦ લી.પાણીમા ં ષમશ્ર કરી છટંકાવ 
કરવો.  
 

 

 

વાયરસના કારણે પીળા થઈ કુક્િાય ગયેલ છોિ 
ઉપાિી તેનો જમીનમા ં દાટી નાશ કરવો. ત્યા ં સફેદ 
માખીથી ફેલાતો હોવાથી તેના ષનયતં્રણ માટે 
હોથટાથીયોન દવા ૨૦ મી.લી./૧૦ લી. પાણીમા ંષમશ્ર 
કરી છટંકાવ કરવો.  

ભીંડા ફુલ/ફળ ચસુીયાતથા ડુખં અને ફળ કોરી 
ખાનાર ઈયળ  

 

તેના ષનયતં્રણ માટે એસીટેમાપ્રીિ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ 
અને લીંબોળીનુ ં તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીંબોળીના 
મીંજનુ ં૫ ટકા અકકન ુ ં રાવણ ૫૦૦ ષમલી /૧૦ લીટર 
પાણીમા ંષમશ્ર કરી છટંકાવ કરવો. વધ ુઉપરવ હોય તો 
રાયાઝોફોસ  ૪૦ ટકા ૨૦ ષમલી/૧૦ લીટર પાણીમા ં
ષમશ્ર કરી છટંકાવ કરવો. 
ભીંિાના પાકમા ં પામ કથીરીના ષનયતં્રણ માટે 
ઈથીઓન દવા ૧.૫-૨ ષમલી/લીટર પાણીમા ં ષમશ્ર 
કરીને છટંકાવ કરવો. 

ગવુાર વધૃ્ધ્ધ/ફુલ/શીંગ થ્રીપ્સ,સફેદ માખી  લીંબોળીનો અકક ૫૦૦ મીલી અથવા લીંબોળીનુ ં તેલ 
૫૦ મીલીનો છટંકાવ ૧૫ ડદવસના અંતરે ચાર વખત 
કરવો.વધ ુ ઉપરવ હોય તો રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા 
૨૦/૧૦ લીટર પાણીમા ં ષમશ્ર કરી છટંકાવ 
કરવો.મેન્દ્કોઝેબ૨૭ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૨૭ 
ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ ડદવસના 
અંતરે ત્રણ છટંકાવ કરવા. 

લીંબ ુ ફળષવકાસ બદામી ટપકા  
પાનકોરીયુ ં 

કોપરઓક્ઝીક્લોરાઈિ ૪૦ ગ્રામ અને ૧.૫ 
ગ્રામ થરેપ્ટોસાયકલીનના બે છટંકાવ ૧૫ 
ડદવસના ગાળે કરવા િીિીવીપી ૧૦ મી.લી. 
૧૦ લી. પાણીમા ંષમશ્ર કરી છાટંવી. 

પશ/ુમરઘા  

 

 ઈતરિીનાષનયતં્રણ માટે િેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીરાઝ ૨ મી.લી. ૧ લીટર પાણીમા ંનાખીને છાટંવી. ષવટામીન 
એ તથા િી પરુકો આપવા. પ્રજીવથી થતા રોગોની ચકાસણી કરાવવી. કરષમયાની દવા આપવી તથા ઉછરતા 
પશઓુમા ં બસેૃલ્લા કાફવુિંન ુ ં રસીકરણ કરાવવુ.ં તા૫ અને ગરમ હવમાનમા ં પશઓુને છાયિામા ં હવા 
ઉજાસવાળી જગ્યાએ રાખવા. તેમજ માખીઓના ઉપરવથી બચવા ફીનાઈલ છાટંવુ.ં 



તરઘડિયા(રાજકોટ),તારીખ: ૨૪/૦૯/૨૦૧૫. 
 

 

 

પ્રષત, 
તતં્રીશ્રી/િાયરેકટરશ્રી, 
રાજકોટ,   

ઉપરોક્ત માડહતી આપના દૈષનક સમાચાર પત્રોમા,ં રેિીયોમા ંગામના ચોરાના કાયકક્રમમા ંતથા ટીવીના ગ્રામ્ય કાયકક્રમમા ં ષવનામલૂ્યે પ્રષસધ્ધ કરાવવા નમ્ર 
ષવિંનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર. 

સશંોધન વૈજ્ઞાષનક (સકુી ખેતી) 
જુનાગઢ કૃષિ યષુનવસીટી 

તરઘિીયા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gramin Krushi Mausam Seva  

Main Dry Farming Research Station 

Junagadh Agricultural University 

Targhadia (Rajkot) - 360 003 

Phone: (0281)2784260(O),  2331686(R) 

Fax : ( 0281)2784722, Cell :94277 28523 
 

Agro met Advisory Service bulletin No.-52 for the Rajkot district 
(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department) 

(Period 25th to 29th  September- 2015) 

Significant past weather for the preceding week of Rajkot 
Rainfall (mm) 27.6 
Maximum temperature (oC ) 27.5-32.0 

Minimum temperature (oC ) 21.7-25.3 

Relative Humidity (%) I  89-95 

Relative Humidity (%) II 60-72 

Wind speed (Kmph) 2.7-5.3 
 

Weather forecast until  08-30 hrs of 29/09/2015 

(1) RAJKOT DISTRICT: 
 25/09/15 26/09/15 27/09/15 28/09/15 29/09/15 

Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 33 33 33 34 34 

Min.Temp.(oC) 23 23 23 23 23 

Total CC (octa) 1 1 1 0 0 

RH-I (%) 91 87 88 88 80 

RH-II (%) 56 58 60 56 48 

Wind Speed (kmph) 15 16 12 8 10 

Wind Direction(deg.) 237 239 232 268 314 

 

Agro meteorological Advisories: 

General 

Advice 
 Rain fall: Warm, humid and clear to mainly clear sky and no rain fall forecasted for 

next five days.  

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 33-

34°c and 23-23°c, respectively.  

 Relative Humidity: The RH is likely to be in the range of  48-91  % 

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

and 8-16 km/h, respectively. 

 Under weather condition there are chances for infestation of pest and diseases 

in field crops. So monitor the crops and if infestation observe above ETL then 

take control measures accordingly. 

 Sowing of chickpea should be done where sesame/pearl millet crop harvested 

and field is fellow.  



Crops Stage Insect/Pest/Variety Advisory 

Kharif 

groundnut 

Pod 

development 
White grub 

 

 

 

Stem rot 

 

 

 

Leaf Spot and 

rust 

 

 

 

 

Do soil application of Phorate 10 G 25 kg/ha or 

Drenching of Chlorpyrifos or Quinalphos 4 

liters/ha. 

 

 

Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungi powder 

mixing in well decompost FYM or with castor 

cake or by drenching 40 gm powder in 10 litres of 

water. 

 

 

 

For prevention of leaf spot and rust disease 

spray Hexzaconazole 10 ml OR Tebuconazole 7 

ml in 10 liters of water under clear sky. 

 

 

Cotton Squaring,  

flowering & 

ball 

formation-

developmen

t 

Jassid, Thrips 

 

Mealy bug 

 

 

 

Fertilizer 

For the control of  jassids, thrips and mealybug 

spray Imidacloprid 17.8 % 5 ml or Thiomethoxam 

6 gram or Acephate 15 gram in 10 liters of water.   

Also make spray of Beauveria bassiana 40 gm/10 

litar of water for the control of sucking pest. 

 

 

Apply urea and ammonium sulphate fertilizer 60 

kh each/ha. 

Pearl 

millet 

Havesting - Harvest the crop at maturity. 

Castor Flowering Semi looper & 

prodenia

 

Heavy infestation of semilooper and prodenia 

observed in castor, so spray Chlorpyriphos 30 ml 

in 10 liters of water. 

Lady’s 

finger 

Flowering/ 

fruiting 

 

Shoot and fruit 

borer  

 

 

Mites 

Spary neem seed extract 500 ml or neem seed oil 

50 ml in 10 litre of water at 15 days interval(4 

spray) 

Spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water is 

advised. Due to prevailing high temperature, light 

irrigation at short interval is advised.  

Brinjal Flowering/fr

uiting 

 

Sucking pest 

& Fruit-shoot borer 

 

 

Mittes 

To control them sprayneem seed extract 5 % or 

neem seed oil 50  ml and acetamiprid 20 % SP@ 

5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. Collect 

damaged fruits and buried deep in soil. If pest 

population is high, spraying of renaxypyre @3 ml 

/10liters of water is advised. 



 Spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water is 

advised.  

Chili Flowering & 

fruiting 

 

Leaf curling 

Thrips 

Virus 

In present weather conditions severe attack of 

thrips has been reported. Spray 20 ml 

profenofosin10 litres of water. 

 
In present weather conditions, rouging of viral 

infested crop should be done in chilli. 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. 

Livestock 

& poultry 

 

Do Protozoan disease evaluation and its treatments. Do vaccination in animal for the 

prevention.of FMD and other diseases. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-

20 kg green fodder to the animals. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly’s and 

mosquitoes. 

TechnicalOfficer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramin Krushi Mausam Seva  

Main Dry Farming Research Station 

Junagadh Agricultural University 

Targhadia (Rajkot) - 360 003 

Phone: (0281)2784260(O),  2331686(R) 

Fax : ( 0281)2784722, Cell :94277 28523 
 

Agro met Advisory Service bulletinNo.-52 for the Jamnagar district 
(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department) 

(Period 25th  to 29th  September- 2015) 

Weather forecast until 08-30 hrs of 29/09/2015 

 

(2) JAMNAGAR DISTRICT: 
 25/09/15 26/09/15 27/09/15 28/09/15 29/09/15 

Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 32 32 31 31 31 

Min.Temp.(oC) 25 25 24 24 24 

Total CC (octa) 1 1 1 0 0 

RH-I (%) 87 84 86 84 76 

RH-II (%) 60 63 63 61 52 

Wind Speed (kmph) 19 19 16 9 10 

Wind Direction(deg.) 233 239 230 248 302 

Agro meteorological Advisories:- 



General 

Advice 
 Rain fall:  Warm, humid and clear to mainly sky and no rain fall forecasted for next 

five days.  

  Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-32 

and 24-25°c, respectively.  

 Relative Humidity: The RH is likely to be in the range of  52-87 % 

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

and 9-19 km/h, respectively. 

 Under weather condition there are chances for infestation of pest and diseases 

in field crops. So monitor the crops and if infestation observe above ETL then 

take control measures accordingly. 

 Sowing of chickpea should be done where sesame/pearl millet crop harvested 

and field is fellow. 

Crops Stage Insect/Pest/Variety Advisory 

Kharif 

groundnut 

Pod 

development 
White grub 

 

 

 

Stem rot 

 

 

 

Leaf Spot and 

rust 

 

 

 

 

Do soil application of Phorate 10 G 25 kg/ha or 

Drenching of Chlorpyrifos or Quinalphos 4 

liters/ha. 

 

 

Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungi powder 

mixing in well decompost FYM or with castor 

cake or by drenching 40 gm powder in 10 litres of 

water. 

 

 

 

For prevention of leaf spot and rust disease 

spray Hexzaconazole 10 ml OR Tebuconazole 7 

ml in 10 liters of water under clear sky. 

 

 

Cotton Squaring,  

flowering & 

ball 

formation-

developmen

t 

Jassid, Thrips 

 

Mealy bug 

 

 

 

Fertilizer 

For the control of  jassids, thrips and mealybug 

spray Imidacloprid 17.8 % 5 ml or Thiomethoxam 

6 gram or Acephate 15 gram in 10 liters of water.   

Also make spray of Beauveria bassiana 40 gm/10 

litar of water for the control of sucking pest. 

Apply urea and ammonium sulphate fertilizer 60 

kh each/ha. 

Pearl 

millet 

Havesting - Harvest the crop at maturity. 

Castor Flowering Semi looper & 

prodenia

 

Heavy infestation of semilooper and prodenia 

observed in castor, so spray Chlorpyriphos 30 ml 

in 10 liters of water. 

Lady’s Flowering/ Shoot and fruit Spary neem seed extract 500 ml or neem seed oil 



finger fruiting 

 
borer  

 

 

Mites 

50 ml in 10 litre of water at 15 days interval(4 

spray) 

Spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water is 

advised. Due to prevailing high temperature, light 

irrigation at short interval is advised.  

Brinjal Flowering/fr

uiting 

 

Sucking pest 

& Fruit-shoot borer 

 

 

Mittes 

To control them sprayneem seed extract 5 % or 

neem seed oil 50  ml and acetamiprid 20 % SP@ 

5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. Collect 

damaged fruits and buried deep in soil. If pest 

population is high, spraying of renaxypyre @3 ml 

/10liters of water is advised. 

 Spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water is 

advised.  

Chili Flowering & 

fruiting 

 

Leaf curling 

Thrips 

Virus 

In present weather conditions severe attack of 

thrips has been reported. Spray 20 ml 

profenofosin10 litres of water. 

 
In present weather conditions, rouging of viral 

infested crop should be done in chilli. 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. 

Livestock 

& poultry 

 

Do Protozoan disease evaluation and its treatments. Do vaccination in animal for the 

prevention.of FMD and other diseases. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-

20 kg green fodder to the animals. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly’s and 

mosquitoes. 

TechnicalOfficer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia. 
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Fax : ( 0281)2784722, Cell :94277 28523 
 

Agro met Advisory Service bulletin No.52 for the Amreli district 
(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department) 

(Period 25th  to 29th  September - 2015) 



Weather forecast until 08-30 hrs of 29/09/2015 

(3) AMRELI DISTRICT: 
 25/09/15 26/09/15 27/09/15 28/09/15 29/09/15 

Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 33 33 32 32 32 

Min.Temp.(oC) 23 23 22 22 22 

Total CC (octa) 1 1 1 0 0 

RH-I (%) 91 89 90 88 81 

RH-II (%) 58 57 60 57 53 

Wind Speed (kmph) 13 14 10 7 11 

Wind Direction(deg.) 240 239 239 281 318 

Agro meteorological  Advisories: 
General 

Advice 
 Rain fall:  Warm, humid and clear to mainly clear sky and no rain fall forecasted for 

next five days. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 32-33 

and 22-23 °c, respectively.  

 Relative Humidity: The RH is likely to be in the range of  53-91 % 

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

and 7-14  km/h, respectively. 

 Under weather condition there are chances for infestation of pest and diseases 

in field crops. So monitor the crops and if infestation observe above ETL then 

take control measures accordingly. 

 Sowing of chickpea should be done where sesame/pearl millet/pulses crop 

harvested and field is fellow. 

Crops Stage Insect/Pest/Variety Advisory 

Kharif 

groundnut 

Pod 

development 
White grub 

 

 

 

Stem rot 

 

 

 

Leaf Spot and 

rust 

 

 

 

 

Do soil application of Phorate 10 G 25 kg/ha or 

Drenching of Chlorpyrifos or Quinalphos 4 

liters/ha. 

 

 

Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungi powder 

mixing in well decompost FYM or with castor 

cake or by drenching 40 gm powder in 10 litres of 

water. 

For prevention of leaf spot and rust disease 

spray Hexzaconazole 10 ml OR Tebuconazole 7 

ml in 10 liters of water under clear sky. 

 

 

Cotton Squaring,  

flowering & 

ball 

formation-

developmen

Jassid, Thrips 

 

For the control of  jassids, thrips and mealybug 

spray Imidacloprid 17.8 % 5 ml or Thiomethoxam 

6 gram or Acephate 15 gram in 10 liters of water.   

Also make spray of Beauveria bassiana 40 gm/10 

liter  of water for the control of sucking pest. 



t Mealy bug 

 

 

 

Fertilizer 

 

Apply urea and ammonium sulphate fertilizer 60 

kh each/ha. 

Pearl 

millet 

Havesting - Harvest the crop at maturity. 

Castor Flowering Semi looper & 

prodenia

 

Heavy infestation of semilooper and prodenia 

observed in castor, so spray Chlorpyriphos 30 ml 

in 10 liters of water. 

Lady’s 

finger 

Flowering/ 

fruiting 

 

Shoot and fruit 

borer  

 

 

Mites 

Spary neem seed extract 500 ml or neem seed oil 

50 ml in 10 litre of water at 15 days interval(4 

spray) 

Spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water is 

advised. Due to prevailing high temperature, light 

irrigation at short interval is advised.  

Brinjal Flowering/fr

uiting 

 

Sucking pest 

& Fruit-shoot borer 

 

 

Mittes 

To control them sprayneem seed extract 5 % or 

neem seed oil 50  ml and acetamiprid 20 % SP@ 

5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. Collect 

damaged fruits and buried deep in soil. If pest 

population is high, spraying of renaxypyre @3 ml 

/10liters of water is advised. 

 Spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water is 

advised.  

Chili Flowering & 

fruiting 

 

Leaf curling 

Thrips 

Virus 

In present weather conditions severe attack of 

thrips has been reported. Spray 20 ml 

profenofosin10 litres of water. 

 
In present weather conditions, rouging of viral 

infested crop should be done in chili. Infected 

plants should be uprooted and buried in the soil. 

After rouging, spraying of Imidacloprid @ 5 ml 

per  10 litre of water is advised for control the 

vector, when sky remains clear. 

Livestock 

& poultry 

 

Do Protozoan disease evaluation and its treatments. Do vaccination in animal for the 

prevention.of FMD and other diseases. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-

20 kg green fodder to the animals. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly’s and 

mosquitoes. 

TechnicalOfficer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia. 

 



 

Gramin Krushi Mausam Seva  

Main Dry Farming Research Station 

Junagadh Agricultural University 

Targhadia (Rajkot) - 360 003 

Phone: (0281)2784260(O),  2331686(R) 

Fax : (0281)2784722, Cell:94277 28523 
 

Agro met Advisory Service bulletinNo.-52  for the Surendranagar district 
(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department) 

(Period  25th  to 29th  September- 2015) 

Weather forecast until 08-30 hrs of 29/09/2015 

 (4) SURENDRANAGAR DISTRICT: 
 25/09/15 26/09/15 27/09/15 28/09/15 29/09/15 

Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 33 33 32 32 32 

Min.Temp.(oC) 23 23 22 22 22 

Total CC (octa) 2 1 1 0 0 

RH-I (%) 86 84 85 84 71 

RH-II (%) 42 46 48 44 38 

Wind Speed (kmph) 16 17 12 9 9 

Wind Direction(deg.) 235 234 231 263 303 

Agro meteorological advisories: 
General 

Advice 
 Rain fall:   Warm, humid and clear to mainly clear sky and no rain fall forecasted 

for next five days. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range 32-33 and 

22-23 °c, respectively.  

 Relative Humidity: The RH is likely to be in the range of  38-86 % 

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

and 9-17 km/h, respectively. 

 Under weather condition there are chances for infestation of pest and diseases 

in field crops. So monitor the crops and if infestation observe above ETL then 

take control measures accordingly. 

 Sowing of chickpea should be done where sesame/pearl millet/pulses crops 

harvested and field is fellow. 

Crops Stage Insect/Pest/Variet

y 

Advisory 

Kharif 

groundnut 

Pod 

development 
White grub 

 

 

 

Stem rot 

 

 

 

Do soil application of Phorate 10 G 25 kg/ha or 

Drenching of Chlorpyrifos or Quinalphos 4 

liters/ha. 

 

 

Apply 2.5 kg/ha Trichoderma fungi powder 

mixing in well decompost FYM or with castor 

cake or by drenching 40 gm powder in 10 litres of 

water. 



Leaf Spot and 

rust 

 

 

 

 

 

 

 

For prevention of leaf spot and rust disease 

spray Hexzaconazole 10 ml OR Tebuconazole 7 

ml in 10 liters of water under clear sky. 

 

 

Cotton Squaring,  

flowering & 

ball 

formation-

development 

Jassid, Thrips 

 

Mealy bug 

 

 

 

Fertilizer 

For the control of  jassids, thrips and mealybug 

spray Imidacloprid 17.8 % 5 ml or Thiomethoxam 

6 gram or Acephate 15 gram in 10 liters of water.   

Also make spray of Beauveria bassiana 40 gm/10 

litar of water for the control of sucking pest. 

Apply urea and ammonium sulphate fertilizer 60 

kh each/ha. 

Pearl 

millet 

Havesting - Harvest the crop at maturity. 

Castor Flowering Semi looper & 

prodenia

 

Heavy infestation of semilooper and prodenia 

observed in castor, so spray Chlorpyriphos 30 ml 

in 10 liters of water. 

Lady’s 

finger 

Flowering/ 

fruiting 

 

Shoot and fruit 

borer  

 

 

Mites 

Spary neem seed extract 500 ml or neem seed oil 

50 ml in 10 litre of water at 15 days interval(4 

spray) 

Spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water is 

advised. Due to prevailing high temperature, light 

irrigation at short interval is advised.  

Brinjal Flowering/frui

ting 

 

Sucking pest 

& Fruit-shoot 

borer 

 

 

Mittes 

To control them sprayneem seed extract 5 % or 

neem seed oil 50  ml and acetamiprid 20 % SP@ 

5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. Collect 

damaged fruits and buried deep in soil. If pest 

population is high, spraying of renaxypyre @3 ml 

/10liters of water is advised. 

 Spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water is 

advised.  

Chili Flowering & 

fruiting 

 

Leaf curling 

Thrips 

Virus 

In present weather conditions severe attack of 

thrips has been reported. Spray 20 ml 

profenofosin10 litres of water. 

 
In present weather conditions, rouging of viral 

infested crop should be done in chilli. 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. 

Livestock 

& poultry 

 

Do Protozoan disease evaluation and its treatments. Do vaccination in animal for the 

prevention.of FMD and other diseases. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-

20 kg green fodder to the animals. Spray phenyl in the animal shed to avoid fly’s and 

mosquitoes. 

TechnicalOfficer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


