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બાયત ભોવભ ષલજ્ઞાન ષલબાગ 

(નલવાયી કૃષ મુષનલર્સવટી અને બાયત ભોવભ ષલજ્ઞાન ષલબાગ દ્લાયા પ્રવારયત) 

તા.૧૪/૧૦/ય૦ય૧ 

કૃષ શલાભાન ફુરેટીન નં : ૫૭/ ય૦ય૧ - ય૦ય૨ 

-- નલવાયી ષજલ્ર -- 

ાછનાં વભમનું શલાભાન (તા. ૧૨ ઓક્ટફય થી ૧૪ ઓક્ટફય - ૨૦૨૧) 

અનું. ન.ં શલાભાન રયફ Value 

૧. લયવાદની શે્રણી (ભી.ભી.) 0.0-13.0 

ય. ભશત્તભ તાભાનની શે્રણી (વે.ગ્ર.ે) 33.1-34.5 

૩. રઘુત્તભ તાભાનની શે્રણી (વે.ગ્ર.ે) 21.5-22.5 

૪. બેજની શે્રણી (%) 57-93 

. લનની ગષતની શે્રણી (રક.ભી./કરાક) 1.8-2.3 

૬. લાદની ષથથષતની શે્રણી (ઓકટા) 0-5 

૭. વુમયપ્રકાષળત વભમની શે્રણી (કરાક) 4.6-7.9 

૮. ાછના ાંચ રદલવભાં વંષચત લયવાદ (ભી.ભી.) 13.0 

કુર લયવાદ ૧૬૩૨.૦ 

આઈ. એભ. ડી. દ્લાયા પ્રાપ્ત શલાભાન આગાશી (તા ૧૫ ઓક્ટફય થી ૧૯ ઓક્ટફય – ૨૦૨૧) 

અનું. ન.ં શલાભાન રયફ 
રદલવ-૧ 

(૧૫/૧૦) 

રદલવ-૨ 

(૧૬/૧૦) 

રદલવ-૩ 

(૧૭/૧૦) 

રદલવ-૪ 

(૧૮/૧૦) 

રદલવ-૫ 

(૧૯/૧૦) 

૧. લયવાદ (ભી.ભી.) 0 0 0 0 0 

ય. ભશત્તભ તાભાન (વ.ેગ્ર.ે) 35 35 34 34 33 

૩. રઘુત્તભ તાભાન (વ.ેગ્ર.ે) 26 25 25 26 26 

૪. ભશત્તભ  બેજ (%) 58 49 49 61 70 

. રઘુત્તભ  બેજ (%) 47 38 38 38 45 

૬. લનની ગષત (રક.ભી./કરાક) 9 9 8 7 12 

૭. લનની રદળા (કમ્ાવ ઈન્ટ) 68 75 79 154 161 

૮. લાદની ષથથષતની (ઓકટા) 1 1 1 4 5 

 

 

શલાભાન વાયાંળ / 

ચેતલણી 

 આઈ. એભ. ડી. , દ્લાયા ભેરી શલાભાનની આગાશી ભુજફ આગાભી ાંચ રદલવભાં આકાળભાં 

આંષળક લાદછામંુ યશેળે અન ેલયવાદ ડલાની વંબાલના નથી. 

 ભશત્તભ તાભાન ૩૩ થી ૩૫ વ.ે જમાય ેરઘુત્તભ તાભાન ૨૫ થી ૨૬  વ.ે આવાવ યશેલાની 

વંબાલના છે.  

 શલાભા ંબેજનુ ંપ્રભાણ ૩૮ થી ૭૦ ટકા લચ્ચ ેયશેલાની વંબાલના છે.  

 લનની રદળા ૂલીમ યશેળે જેની વયેયાળ ગષત ૭ થી ૧૨ રક.ભી./કરાક યશેલાની ળકમતા છે.  

 તાયીખ ૨૩ ઓક્ટફય, ૨૦૨૧ વુધી, રાંફા ગાાની આગાશી ભુજફ વાભાન્મ  થી નીચે  લયવાદ 

ડલાની વંબાલના છે. 
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-:: દષિણ ગુજયાત બાયે લયવાદ ષલથતાય ::-  

વાભાન્મ 

વરાશ 

 કયના (કલીડ-૧૯) યગચાાની ભશાભાયીના રીધે , ખેડૂત ષભત્રએ ખેતય ય ખેતીની કાભગીયી 

દયમ્માન ખેત વાધન/ઓજાય અને ખેત ભજુય વાથે એકફીજાથી વાભાજીક અંતય યાખલું અને તે 

ભાટેની વાલધાની અને વરાભતી યાખલી તેભજ અગભચેતી જાલલી. 

 યાવામષણક દલાઓ છાંટલાની અને ખાતય નાખલાની પ્રલૃષત્ત શલાભાનની ષથથષત પ્રભાણે કયલી. 

 ખેડુતને ખેતયની ષલષલધ પ્રલૃષત્તઓ શલાભાનની ષથથષત ભુજફ કયલાની વરાશ આલાભાં આલે છે.  

 ખેડૂત ષભત્રને એગ્રભેટ વરાશકાય વેલા ફુરેટીન વેલા ભાટે ભેઘદૂત ભફાઈર અષપ્રકેળન ડાઉનરડ 

કયલાની વરાશ આલાભાં આલે છે, જેભાં તાભાન, લયવાદ, બેજ, લનની ગષત અને રદળા વંફષધત 

ખેડુતને આગાશી ૂયી ાડળે , જે કૃષ કાભગીયીભાં ાક અને ળુધનની વંબા કેલી યીતે રેલી તે ભાટે 

ષનણાયમક બૂષભકા બજલે છે.  

એન્રઈડ મુઝવય : https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot 

આઈ.ઓ.એવ. મુઝવય: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155  

 
ાક શલાભાન આધારયત કૃષ વરાશ 

 ચભાવુ ડાંગય ફૂર / દાણા બયાલા અલથથા: 

 ફૂર અલથથા અને દાણા બયાલાની અલથથા દયમ્માન ૪-૫ વ.ે ભી. જેટરંુ ાણી બયી યાખલુ.ં  

 ડાંગયભાં ગંધી ફગના ષનમંત્રણ ભાટે કરયામયીપવ ૨૦ ઈવી ય ભી.રી./૧૦ રી.ાણી ની ષભશ્ર કયી 

શલાભાન ચખ્ખુ શમ ત્માયે છંટકાલ કયલ. 

કાણી : 

 કાણીના ૧૦-૧૫ રદલવ શેરા કમાયીભાંથી ાણી ષનતાયી દેલુ.ં 

 લયવાદ ની વંબાલના ન શમ ત્માયે કાણી કયલી. 

 કાણી કમાય ફાદ વૂમય તાભાં વૂકલી દાણા છૂટા ાડલા અને દાણાન બેજ ઓછ થામ ત્માં વુધી 

તાલી વંગ્રશ કયલ.  

ળેયડી લાનથષતકલૃષદ્ધ અલથથા: 

 ળેયડીના લધેક ભાટે કાફોપ મુયાન ૩જી ૩૩ કી.ગ્રા./શે. જભીનભાં આલું  શલાભાન ચખ્ખુ શમ ત્માયે 

છંટકાલ કયલ. 

 ળેયડીની નીચેની વૂકી ાતયી ૬, ૭ અને ૮ ભાવે ખેયલી નાંખલી. 

નલી યણી ભાટે જભીન તૈમાયી: 

 ળેયડીની નલી યણી ભાટે મગ્મ બેજની રયષથથષતભાં જભીન એમય કયલી. 

 ળેયડીની યણી ઓક્ટફય-પેબ્રુઆયી ભાવ દયષભમાન કયલી.  

 ખેદ લધતે ખાતય/કમ્થટ જભીનભાં બેલું. 

https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot
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 યણી શેરા ામાનું ખાતય આલું. 

 યણી ભાટે કુભૂ અને તંદુયથત તભાયી વંદની જાતનું ષફમાયણ લાયલું. યણી ભાટે ફે રાઇન લચ્ચે 

૯૦ થી ૧૨૦ વેભી. અંતય યાખી ફે આંખના કટકાને ફીજભાલજત ફીજભાલજત  કાફેન્ડાષઝભ ૫૦ 

ડફલ્મુ ી ૧૦ ગ્રા. પ્રષત ૧૦ રીટય ાણીભાં ષભશ્ર કયી  આી ઍક છી ઍક કટકા ચાવભાં યશે તે યીતે 

યણી કયલી. એક આંખના યનું લાલેતય કયલાનું શમ ત રાઇનભાં ફે યા લચ્ચે ૪૫ થી ૬૦ વેભી. 

અંતય યાખી યણી કયલી. 

 યણી ફાદ ષમત આી ૩ રદલવભાં એટ્રાઝીન ૫૦ ડફલ્મુ ી પ્રી ઇભયજન્વ નીંદણનાળક ન છંટકાલ 

શલાભાન ચખ્ખુ શમ ત્માયે કયલ.     

બીંડા  ૂર્સત ખાતય તયીકે ૫૦ રકર પ્રષત શેકટય પ્રભાણે નાઇટ્રજન આલું. (મુરયમા: ૧૦૯ રકર પ્રષત શેકટય) 

ળાકબાજી  નલેર ૧ ષરટય/૧ લીઘાભાં આલું.  

 નલેર વેષન્િમ પ્રલાશી ક તત્લ ૧૫૦ ભી.રી./૧૫ ષરટય ાણીભાં નાખી ઊબા ાકભાં છંટકાલથી 

ાક ઉત્ાદન લધાયી ગુણલત્તાવબય ાક ભેલી ળકામ છે  અને શલાભાન ચખ્ખુ શમ ત્માયે છંટકાલ 

કયલ. 

 નલેર વેષન્િમ પ્રલાશી ક તત્લન બાલ રૂ|. ૧૫૦/- પ્રષત ષરટય છે. 

 નલેર વેષન્િમ પ્રલાશી ક તત્લ  : નલેર પ્રવ તથા નલેર પ્રાઇભ ન બાલ રૂ|. ૨૦૦/- પ્રષત ષરટય 

છે.  

યીંગણ  પેયયણીના ૨૦ રદલવ ફાદ શેકટયે ૪૦ પેયભન લ્મુય વાથેના ટ્રે ભુકલા. 

 ભેન્કઝેફ ૨૮ ગ્રાભ/૧૦રી. ાણીભાં ભીશ્ર કયી થડને પયતે યેડલુ,ં શલાભાન ચખ્ખુ શમ ત્માયે આલું. 

ટાભેટા ં  પેયયણીના ૨૦ રદલવ ફાદ શેકટયે ૪૦ પેયભન લ્મુય વાથેના ટ્રે ભુકલા. 

 ભેન્કઝેફ ૨૮ ગ્રાભ/૧૦રી. ાણીભાં ભીશ્ર કયી થડને પયતે યેડલુ,ં શલાભાન ચખ્ખુ શમ ત્માયે આલું. 

ભયચા ં  પેયયણીના ૨૦ રદલવ ફાદ શેકટયે ૪૦ પેયભન લ્મુય વાથેના ટ્રે ભુકલા. 

 ભેન્કઝેફ ૨૮ ગ્રાભ/૧૦રી. ાણીભાં ભીશ્ર કયી થડને પયતે યેડલુ,ં શલાભાન ચખ્ખુ શમ ત્માયે આલું. 

      ચી  ફીજને થામયભ ૩ ગ્રા./ રક.ગ્રા. પ્રભાણે ફીજ ભાલજત આલી. 

લેરાલાા 

ળાકબાજી ાક 

 ામાનાં ખાતય તયીકે ૦ રક.ગ્રા. નાઈટ્રજન , ૦ રક.ગ્રા. પથપયવ અને ૦ રક.ગ્રા. ટાળ (૧૧૦ 

રક.ગ્રા. ડી.એ.ી. , ૬ રક.ગ્રા. મુયીમા ,  ૧૦૦ રક.ગ્રા. વલ્પેટ ઓપ ટાળનાં રૂભાં) પ્રષત શેકટયે 

આલા. 

વુયણ  યણી ફાદ ૪ રદલવે (શાથ લડે) નનદાભણ અને થડની આવાવ ભાટી ચઢાલલી. 

 ૫૦ કી.ગ્રા. નાઇટ્રજન (૧૦૮ રકર મુરયમા) વૂયણના ાકભાં ફીજંુ ાન નીકે ત્માયે (૧.૫ ભષશને) 

ૂર્સત ખાતય તયીકે આલ. 

યતાુ  યણી ફાદ ફીજા ભષશને (ફીજી આંતયખેડ લખતે) ૪૦:૦૦:૪૦ રકર પ્રષત શેકટય પ્રભાણે નાઇટ્રજન 

અને ટાળ (મુરયમા ૮૭ રકર અને મ્મુયેટ ઓપ ટાળ ૬૭ રકર પ્રષત શેકટય) પ્રભાણે આલું. 

તાષનમા   “ાતયા” નાભની લાનગી ફનાલલા ભાટે કુભા ાનની લીણી કયતા યેશલું જઈએ. 

 યણી ફાદ ૨૦:૦૦:૨૦ રકર પ્રષત શેકટય પ્રભાણે નાઇટ્રજન અને ટાળ (મુરયમા ૪૩ રકર અને 

મ્મુયેટ ઓપ ટાળ ૩૪ રકર પ્રષત શેકટય) પ્રભાણે આલું. 
ળક્કરયમા  ળક્કરયમાંની લાલણી ભાટે ધરૂલારડમાની ળરુઆત કયી દેલી જઈએ. ળક્કરયમાંની લાલણી ભાટે તૈમાય કયેર 

ધરૂલારડમાભાં ૬૦ વે.ભી. x ૨૦ વે.ભી. ના અંતયે લાલણી કયી ળકામ છે અને ૨૦ થી ૩૦ વ.ેભી. 



  

રંફાઈના ટુકડા ફનાલી પેયયણીભાં ઉમગભાં રઈ ળકામ છે. 

આંફા વાભાન્મ વરાશ : 

 આંફાના ભેઢની ઈમ થડભાંથી ળધીને ભાયી નાખ અને કાણાંની અંદય કરયામયીપવ ૨૦ ઈવી ય 

ભી.રી./૧૦ રી. િાલણ નાંખી કાદલથી કાણાં ફંધ કયી દેલા શલાભાન ચખ્ખુ શમ ત્માયે આલું. 

 આંફા નલી લાડી ફનાલલા તંદુયથત અને યગભુક્ત કરભ અષધકૃત અને વયકાયી નવયયી ભાંથી ભેલલી 

જઈએ. 

 નલી કરભ ભાટે તૈમાય કયેર ખાડાભાં ૧૦ રકગ્રા. છાષણમંુ ખાતય , ૧ રકગ્રા. વુય અને ૧ રકગ્રા. ટાળ 

ખાતય આલું. ઉધઈ અને કીડીન ઉિલ કરભભાં જલા ભે ત ૫૦ ષભરી પ્રષત ૧૦ રીટય 

રયામયીપવ ની ભાલજત ખાડા ૂયતી લખતે આલું. 

 આંફાલાડીભાં ુખ્ત ઝાડ રદઠ ૧૦૦ રકગ્રા. છાષણમંુ ખાતય , ૧૦૦ ગ્રાભ મુરયમા અથલા ૧.૮ રકગ્રા. 

વુય અને ૧.૨ રકગ્રા. મ્મુયેટ ઓપ ટાળ ખાતય ચભાવાભાં શલાભાન ચખ્ખુ શમ ત્માયે આલુ.ં 

 આંફાલાડીમાભાં યાવામષણક ખાતય આપ્માના ૧૫ રદલવ શેરા અથલા છી ફામપર્ટટરાઇઝય જેલા કે 

એઝટફેકટય, ૫૦ ષભરી. , પથપેટ વલ્મુષફષરનઝગ ફેક્ટેરયમા ૫૦ ષભરી. , ટાળ ભષફ ષરનઝગ 

ફેક્ટેરયમા ૫૦ ષભરી. અને ટ્રામકડભાય ૧૦૦ ગ્રાભ. પ્રષત ઝાડ શલાભાન ચખ્ખુ શમ ત્માયે આલુ.ં   

 ડાીન વુકાય : યગીષ્ટ ડાીઓ કાી , કામેરા બાગ ય ૧૦ ટકા ફડેક્વ ેથટ રગાડલુ તેભજ 

કાફેન્ડાષઝભ ૫૦ ડફલ્મુ ી ૧૦ ગ્રા. પ્રષત ૧૦ રીટય ાણીભાં ષભશ્ર કયી શલાભાન ચખ્ખુ શમ ત્માયે 

છંટકાલ કયલ.  

ચીક ુ વાભાન્મ વરાશ : 

 ફીજા ષલબાજનભાં બરાભણ કયેર ખાતયન ૨૫ ટકા બાગ પ્રભાણે યાવામષણક ખાતય એભષનમભ 

વલ્પેટ ૧.૩ રકગ્રા. અથલા મુરયમા ૦.૬ રકગ્રા., નવગર વુય પથપેટ  ૦.૮ રકગ્રા., મ્મુયેટ ઓપ ટાળ  

૦.૩ રકગ્રા., છાષણમુ ખાતય ૨ રકગ્રા. આ ભષશનાભાં શલાભાન ચખ્ખુ શમ ત્માયે આલુ.ં 

ળુારન વાભાન્મ વરાશ : 

 ળુઓને દૂધ ઉત્ાદન અને ષનબાલની જરૂરયમાત ધ્માનભાં રઈ ૂયતા પ્રભાણભા વભતર આશાય 

આલ. તેભજ ળુઓના યશેઠાણ ચખ્ખા યાખલા , રદલવ દયમ્માન વભમાંતયે ભ-ભૂતય ન ષનકાર 

કયલ. 

 ળુઓને મગ્મ આશાયભા જરૂયીમાત પ્રભાણે ખષનજમુકત ષભશ્રણના વભાલેળ કયલ જઈએ. 

 ચાપ કટયથી રીરા તથા વૂકા ઘાવચાયાને ટુકડા કયીને જ નીયણ કયલું. 

 દુધાણા ળુઓના આઉને દૂધ દશન શેરા અને છી ઝીંક ઓકવાઈડ અથલા ફયીક ાઉડય અથલા 

ટેળીમભ યભેગેનેટ ના િાલણથી ફયાફય વાપ કયલા. 

 ળુઓનાં ઇતયડીના ષનમંત્રણ ભાટે ડેલ્ટાભેથીન અથલા એભીટાઝય ૨ ભી.રી./ષરટય ાણીભાં નાખને 

છાંટલી (દલાની ફટર ઉય રખેરી વૂચનાન અભર કયલ).    

 ળુઓ જમાયે ઈચ્છે ત્માયે ાણી ી ળકે તેલી વ્મલથથા ઉબી કયલી જઈએ અથલા ઓછાભાં ઓછુ 

રદલવભાં ચાયથી ાંચ લખત જરૂયીમાત ભુજફ ાણી ીલડાલલું જઈએ.  

 કઢ/ગભાણની ઉચાઇ ૧૦ ફૂટથી લધાયે યાખલી, જેથી શલાની શેયપેય વયતાથી થઇ ળકે, ફપાય/ગયભી 

ઓછી થામ અને બમાતષમાન બાગ વુક યશે.  

લનીકયણ કૃષ લનીકયણ : લાલેતય : 



  

 પ્રથભ ફને ફીજા લયના લાલેતય દયમ્માનભા ંનનદણ અને વપામ કયલી જઈએ. 

પીળયીઝ વાભાન્મ વરાશ : 

 ભીઠા ાણીના ભ ત્વમ ભીઠા ાણીના જીંગા ઉત્માદન કયતા ખેડૂતને જણાલલાનું કે , આ વભમગાા 

દયમ્માન ૂયતી ભાત્રાભાં ખયાક આલકાયણ કે આ લાતાલયણ ભાછરી/ભીઠા ાણીના જીંગા ભાટે 

અનુકૂ છે. 

 તાલભાં ાણીનું રેલર જાલલું અને લધુ લયવાદ આલે ત્માયે તાલના આઉટરેટ થડી ભાત્રાભાં 

ખરલા તેથી ાણીનું રેલર જલામેરંુ યશે.   

 તાલના તષમાનું અને વાટીનું તાભાન વયબય કયલા એયેટય અથલા ંમ્ ચરાલલા. 

 

 

 એગ્રભેટ વરાશકાય વેલા ફુરેટીન કષભટીના વભ્મ : 

 ડૉ. એચ. એભ. ષલયડીમા, વંળધન લૈજ્ઞાષનક (વશ્મ ષલજ્ઞાન) 

 ડૉ. એર. લી. ઘેટીમા, વશ પ્રાધ્માક (લનથષત કીટકળાથત્ર) 

 ડૉ. કે. ફી. યાખરીમા, વશ પ્રાધ્માક (લનથષત યગળાથત્ર)  

 ડૉ. એવ. એન. વયલૈમા, પ્રધ્માક (ળાકબાજી ષલજ્ઞાન) 

 ડૉ. લામ. એન. ટંડેર, વશ પ્રાધ્માક (પ ષલજ્ઞાન) 

 ડૉ. લી. આય. ટેર, ભદદનીળ પ્રાધ્માક (ળુારન) 

 ડૉ. રદરેશ્લય નામક, ભદદનીળ પ્રાધ્માક (લનીકયણ) 

 ડૉ. એભ. આય. ટેર, ભદદનીળ પ્રાધ્માક (પીળયીઝ વામન્વ) 

 ડૉ. ષલબા ટાક, યીવચય એવવીમેટ (જી.કે.એભ.એવ.) 

 ડૉ. ી. કે. યભાય , ભદદનીળ પ્રાધ્માક  (કૃષ શલાભાનળાથત્ર) અને ષપ્રષન્વાર નડર ઓરપવય 

(જી.કે.એભ.એવ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY 

Gramin Krishi Mausam Sewa 
Agricultural Meteorological Cell 
Navsari Agricultural University 

Navsari – 396450, Gujarat 
E-mail :- aasnavsari@gmail.com   

(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department) 

DATE OF ISSUE: 14/10/2021 

Agromet Advisory Bulletin No: 57/2021 - 2022 

-- Navsari District -- 

Weather summary of preceding week 12 October to 14 October - 2021 

Sr. No. Name of Weather Parameters Value 

1. Range of Rainfall (mm) 0.0-13.0 

2. Range of Maximum Temperature (°C) 33.1-34.5 

3. Range of Minimum Temperature (°C) 21.5-22.5 

4. Range of Relative Humidity (%) 57-93 

5. Range of Wind Speed (km/hrs) 1.8-2.3 

6. Range of Cloud Cover (Okta) 0-5 

7. Range of bright sunshine hours (hrs) 4.6-7.9 

8. Last five days cumulative rainfall (mm) 13.0 

Total Rainfall (mm) 1632.0 

IMD based Weather forecast for 15 October to 19 October –2021 

Sr. 

No. 
Weathers Parameters 

Day – 1 

(15/10) 

Day - 2 

(16/10) 

Day - 3 

(17/10) 

Day - 4 

(18/10) 

Day - 5 

(19/10) 

1. Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 
2. Maximum temperature (°C) 35 35 34 34 33 
3. Minimum Temperature (°C) 26 25 25 26 26 
4. Max. Relative Humidity (%) 58 49 49 61 70 
5. Min. Relative Humidity (%) 47 38 38 38 45 
6. Wind Speed (km/hr.) 9 9 8 7 12 
7. Wind Direction (Compass point) 68 75 79 154 161 
8. Total Cloud Cover (Okta) 1 1 1 4 5 

 

 

Weather 

Summary/ 

Alert 

 As per IMD weather forecasts over the next five days, the sky will be partly 

cloudy and there is chance of no rainfall.  

 The Maximum temperature 33 to 35 °C. when the Minimum temperature is 

25 to 26 °C. likely to be around. 

 The humidity in the air is likely to be between 38 and 70 percent. 

 The wind direction will be Easterly with an average speed of 7 to 12 km/h. 

 As per Extended range forecast, possibility of rainfall in Gujarat region is 

likely to be below normal up to 23rd October, 2021. 

 



  

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-  

General 

Advisory 

 Due to pandemic of CORONA (COVID-19), Farmers should maintain social 

distancing and safety precaution while handling farm machines and labour in 

the field. 

 Do the activity of spraying chemical and applying fertilizer as per the weather 

condition. 

 Farmers are advised to carry out different activities of farm as per the weather 

condition. 

 Download the MEGHDOOT mobile application, We will provide forecast to 

farmers relating to temperature, rainfall, humidity, wind speed and direction 

which play critical roles in agricultural operations and how to take care of the 

crops and livestock. Click on the following link to download the MEGHDOOT 

application. 

Android users: https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot  

IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 

 
Crop Weather based Agro-Advisory 

Kharif Paddy Flowering stage/Grain filling: 

 Keeps 4-5 cm water in field during flowering and grain filling stage. 

 Spray Chlorpyriphos 20 EC @ 25 ml/ 10 lit. water for management of rice 

Gunghy bug.  

Harvesting: 

 Drain the water from the kyari 10-15 days prior to the harvesting.   

 Harvest the crop when there is no possibility of rainfall and sky is clear.  

 After harvesting properly dry the crop and threshed the grains, also dry 

the grains to remove moisture before storage. 

Sugarcane Grand growth stage/Maturity: 

 Application of Carbofuran 3G @ 33 kg/ha. in soil for control of sugarcane 

borer in clear weather condition. 

 Detach below dry leaves at 6, 7 & 8 month of planting.   

Land preparation for new planting: 

 New plantation of sugarcane crop should be done after proper 

preparation of land at proper moisture condition. Deep plough and level 

the soil.  

https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot
https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155


  

 Planting should be done in October -February. 

 Apply FYM/ Compost at the time of ploughing. Select healthy, diseases-

insect free and immature seed materials of your selected variety after 

seed treatment with Carbendazim 50 WP @ 10gm/10 lit water. 

 Planting should be done at the spacing of 90 to 120 cm. 2 budded setts 

should be used with end to end method of planting. If settling use intra 

row spacing should be 45 to 60 cm. 

 Within 3 days after planting and irrigation, spraying of Atrazine 50 WP 2 

kg/ha. pre-emergence weedicide should be applied to control weeds in 

clear weather condition. 

Okra  Apply top dressing of Nitrogen i.e., 50 kg/ha (Urea: 109 kg/ha) 

Vegetable Crop  Give Novel 1 lit./Vigha in soil in clear weather condition. 

 Spraying of Novel 150 ml./15 lit. water on standing crop can increase the 

crop yield and helps to get quality crop during clear weather condition.  

 The rate of NOLN (Novel Organic Liquid Nutrient) for 1 lit. is 150 Rs. 

 NOLN (Novel plus) and NOLN (Novel prime) 200 Rs./lit. 

Brinjal  40 pheromone lure trap should be kept per hectare after 20 days of 

transplanting. 

 Drenching of Mancozeb @28gm/10 lit for management of damping off during 

clear weather condition. 

Tomato  40 pheromone lure trap should be kept per hectare after 20 days of 

transplanting. 

 Drenching of Mancozeb @28gm/10 lit for management of damping off during 

clear weather condition. 

Chilli  40 pheromone lure trap should be kept per hectare after 20 days of 

transplanting. 

 Drenching of Mancozeb @28gm/10 lit for management of damping off during 

clear weather condition. 

Cowpea  Seed treatment with Thiram 3 g/kg seeds. 

Gourds  Apply basal fertilizer @50:50:50 NPK kg/ha. (110 kg DAP, 65 kg Urea, 100 

kg Sulphate of Potash per hectare). 

Elephant foot 

yam 

 Manual weeding and earthing up should be carried out at 45 days after 

planting. 

 50 kg Nitrogen (108 kg urea) should be given as top dressing fertilizer at 

the time of emergence of second leaf in elephant foot yam crop (1.5 

months). 

Greater yam  Apply top dressing fertilizer 40:00:40 NPK kg/ha. (87 kg Urea, 67  kg MOP 

per hectare). 

Tannia  Harvesting should be continue for the tender leaves of Tannia for making 

“paatra”. 



  

 Apply top dressing fertilizer 20:00:20 NPK kg/ha. (43 kg Urea, 34  kg MOP 

per hectare). 

Sweet Potato  For planting of sweet potato, nursery preparation should be started. For that it 

should be planted at 60 cm x 20 cm spacing in nursery and 20-30 cm length 

cutting can be prepared for transplanting. 

Mango General Advise : 

 Find grubs of stem borer from gallery and holes on the stem and kill them. 

Do pouring of Chlorpyriphos 20 EC @ 25 ml/ 10 lit. in hole and plug it with 

mud in clear weather condition. 

 Procure healthy and disease free planting material from authorized and 

government nursery for the new plantation. 

 Fill pit before 15 days of plantation of new grafts by filling 10 kg FYM, 1 kg 

SSP and 1 kg MOP. Give 50 ml. /10 lit. Chlorpyriphos to manage termite 

and ants. 

 Apply recommended dose of fertilizer per tree @ 700 g Urea or 1.8 kg 

Ammonium Sulphate, 1.0 kg SSP and 1.2 kg MOP along with 100 kg FYM to 

adult tree in clear weather condition. 

 In addition RDF, give biofertilizers viz., Azotobactor 50 ml,  PSB 50 ml, 

KMB 50 ml and Trichoderma 100 g per adult tree in monsoon. Before or 

after 15 days of fertilizer application in clear weather condition.    

 Die back disease: Pruning of infected branches, apply 10 % Bordeaux 

paste and spraying Carbendazim 50 wp,  10gm/10 lit water in clear 

weather condition. 

Sapota General Advise : 

 Apply second split of 25% of RDF (Ammonium Sulphate -1.3 kg or Urea 0.6 

kg, SSP 0.8 kg and MOP 0.3 kg + FYM 25 kg each tree) in clear weather 

condition. 

Livestock General Advise : 

 Provide adequate quantity of balanced ration by considering the milk 

production and maintenance.  

 Good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals only 

after chaffing.   

 Feed silage & hay materials if available.  

 Before and after milking udder must be properly clean with zinc oxide or 

boric powder or potassium permanganate solutions. 

 For the control of tock and other parasites, spray Deltemethrin or Aemitaz 

2 ml in 1 liter of water. 

 Height of animal shed should keep minimum 10 feet for aeration to 

maintain the floor dry and to control humidity.  

Forestry Agro Forestry : Plantations : 



  

 Weeding and cleaning should be done during first and second year 

plantations. 

Fisheries General Advise : 

 Fresh water farmers give proper feed in fish/prawn farming for better 

growth rate because environment condition is very suitable. 

 Increase water depth and maintain water level through pond outlet. 

 Mixing the top and bottom water by using the aerators or pumps. 

 

 

 Members of Agro-Advisory Committee : 

 Dr. H. M. Viradia, Research Scientist (Agronomy) 

 Dr. L. V. Ghetiya, Associate Professor (Entomology) 

 Dr. K. B. Rakholiya, Associate Professor (Plant Pathology):  

 Dr. S. N. Saravaiya, Professor (Vegetable Science) 

 Dr. Y. N. Tandel, Associate Professor (Fruit Science) 

 Dr. V. R. Patel, Assistant Professor (Animal Husbandry) 

 Dr. Dileswar Nayak, Assistant Professor (Forestry) 

 Dr. M. R. Patel, Assistant Professor (Fisheries Science) 

 Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS) 

 Dr. P. K. Parmar, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal 

Nodal Officer (GKMS)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

શલાભાન આગાશી 

ષલગત તાયીખ ડાંગ નલવાયી લરવાડ 

લયવાદ (ભી.ભી.) ૧૫/૧૦/૨૦૨૧ 0 0 0 

૧૬/૧૦/૨૦૨૧ 0 0 0 

૧૭/૧૦/૨૦૨૧ 0 0 0 

૧૮/૧૦/૨૦૨૧ 0 0 0 

૧૯/૧૦/૨૦૨૧ 0 0 0 

ભશત્તભ તાભાન (વે.ગ્ર.ે) ૧૫/૧૦/૨૦૨૧ 35 35 35 

૧૬/૧૦/૨૦૨૧ 35 35 35 

૧૭/૧૦/૨૦૨૧ 34 34 34 

૧૮/૧૦/૨૦૨૧ 34 34 34 

૧૯/૧૦/૨૦૨૧ 33 33 33 

રઘુત્તભ તાભાન (વે.ગ્ર.ે) ૧૫/૧૦/૨૦૨૧ 26 26 26 

૧૬/૧૦/૨૦૨૧ 25 25 25 

૧૭/૧૦/૨૦૨૧ 25 25 25 

૧૮/૧૦/૨૦૨૧ 26 26 26 

૧૯/૧૦/૨૦૨૧ 26 26 26 

ભશત્તભ  બેજ (%) ૧૫/૧૦/૨૦૨૧ 59 58 62 

૧૬/૧૦/૨૦૨૧ 48 49 55 

૧૭/૧૦/૨૦૨૧ 49 49 55 

૧૮/૧૦/૨૦૨૧ 52 61 60 

૧૯/૧૦/૨૦૨૧ 65 70 74 

રઘુત્તભ  બેજ (%) ૧૫/૧૦/૨૦૨૧ 38 47 47 

૧૬/૧૦/૨૦૨૧ 29 38 40 

૧૭/૧૦/૨૦૨૧ 30 38 39 

૧૮/૧૦/૨૦૨૧ 34 38 40 

૧૯/૧૦/૨૦૨૧ 42 45 49 

લનની ગષત(રક.ભી./કરાક) ૧૫/૧૦/૨૦૨૧ 8.7 9.1 9.5 

૧૬/૧૦/૨૦૨૧ 8.1 9.1 9.3 

૧૭/૧૦/૨૦૨૧ 6.6 8.3 8.1 

૧૮/૧૦/૨૦૨૧ 6.1 7.4 7.6 

૧૯/૧૦/૨૦૨૧ 8.4 11.7 10.2 

લનની રદળા (કમ્ાવ ઈન્ટ) ૧૫/૧૦/૨૦૨૧ E E E 
૧૬/૧૦/૨૦૨૧ E E E 
૧૭/૧૦/૨૦૨૧ E E E 
૧૮/૧૦/૨૦૨૧ S SE S 
૧૯/૧૦/૨૦૨૧ S S S 

લાદની ષથથષતની (ઓકટા) ૧૫/૧૦/૨૦૨૧ 1 1 1 

૧૬/૧૦/૨૦૨૧ 1 1 1 

૧૭/૧૦/૨૦૨૧ 1 1 2 

૧૮/૧૦/૨૦૨૧ 3 4 4 

૧૯/૧૦/૨૦૨૧ 4 5 6 

 


