
  

 નવસારી કિૃષ યુિનવ સટી 
(નવસારી કૃિષ યિુનવ સટી અન ેભારત મૌસમ િવ ાન િવભાગ વારા સા રત

કૃિષ હવામાન બલુટેીન ન ં

પાછળના ંસમયનુ ંહવામાન
અનંુ. ન.ં હવામાન પ રબળો

૧. વરસાદની ેણી (મી.મી.) 
ર. મહ મ તાપમાનની ેણી (સે
૩. લઘુ મ તાપમાનની ેણી (સે
૪. ભેજની ેણી (%) 
પ. પવનની ગિતની ેણી ( ક.મી
૬. વાદળની િ થિતની ણેી (ઓકટા
૭. સુય કાિશત સમયની ેણી (કલાક
૮. પાછળના પાંચ દવસમાં સિંચત વરસાદ 

આઈ. એમ. ડી. વારા ા ત 
અનુ.ં ન.ં હવામાન પ રબળો 

૧. વરસાદ (મી.મી.) 
ર. મહ મ તાપમાન (સ.ે ે.) 
૩. લઘુ મ તાપમાન (સ.ે ે.) 
૪. મહ મ  ભેજ (%) 
પ. લઘુ મ  ભેજ (%) 
૬. પવનની ગિત ( ક.મી./કલાક) 
૭. પવનની દશા (ક પાસ પોઈ ટ
૮. વાદળની િ થિતની (ઓકટા) 

હવામાન સારાશં / ચતેવણી  આઈ. એમ. ડી.
વાદળછાયુ ંરહેશે અને 

 મહ મ તાપમાન
સંભાવના છે.  

 હવામાં ભેજનંુ માણ
 પવનની દશા દિ ણ

છે.  
 તારીખ ૧૫ જુન

ામીણ કિૃષ મૌસમ સવેા 
કૃિષ હવામાન સેલ નવસારી કૃિષ યુિનવ સટી 

નવસારી - ૩૯૬૪૫૦, ગજુરાત 
ઇ-મેઈલ:- aasnavsari@gmail.com 

યિુનવ સટી અન ેભારત મૌસમ િવ ાન િવભાગ વારા સા રત
તા.૦૪/૦૬/ર૦ર૧ 

કૃિષ હવામાન બલુટેીન નં : ૧૯/ ર૦ર૧ - ર૦ર૨ 
-- નવસારી િજ લો -- 

પાછળના ંસમયનુ ંહવામાન (તા. ૦૧ જુન થી ૦૪ જુન - ૨૦૨૧) 
હવામાન પ રબળો Value

0.0-

સે. ે.) 34-

સે. ે.) 23.5-

63-

મી./કલાક) 4.5-

ઓકટા) 0-

કલાક) 5.8-

પાછળના પાંચ દવસમાં સંિચત વરસાદ (મી.મી.) 0.0

કલુ વરસાદ 144.0

વારા ા ત હવામાન આગાહી (તા ૦૫ જુન થી ૦૯ જુન – ૨૦૨૧
 દવસ-૧ 

(૦૫/૦૬) 
દવસ-૨ 

(૦૬/૦૬) 
દવસ-૩ 

(૦૭/૦૬) 
દવસ

(૦૮/૦૬
20 20 10 10

35 32 32 33

26 27 27 28

79 80 85 80

57 64 62 61

 17 11 13 19

ક પાસ પોઈ ટ) 242 202 243 238

6 7 7 5 
 

., વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દવસમાં
રહેશે અને હળવા થી મ યમ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.  

તાપમાન ૩૨ થી ૩૫ સે. જયાર ેલઘુ મ તાપમાન ૨૬ થી ૨૮ સે. આસપાસ
માણ ૫૭ થી ૮૫ ટકા વ ચે રહેવાની સંભાવના છે.  

દિ ણ-પિ ચમ રહેશે જેની સરેરાશ ગિત ૧૧ થી ૨૦ ક.મી./કલાક
જુન, ૨૦૨૧ સુધી, લાંબા ગાળાની આગાહી મુજબ વરસાદ પાડવાની સંભાવના 

 ભારત મૌસમ િવ ાન િવભાગ 

યિુનવ સટી અન ેભારત મૌસમ િવ ાન િવભાગ વારા સા રત) 

Value 
-0.0 

-35 

-26.0 

-89 

-7.4 

-5 

-10.4 

0.0 

144.0 

૨૦૨૧) 
દવસ-૪ 

૦૬) 
દવસ-૫ 

(૦૯/૦૬) 
10 10 

33 34 

28 28 

80 77 

61 59 

19 20 

238 248 

 4 

દવસમા ંઆકાશમા ં
આસપાસ રહવેાની 

કલાક રહેવાની શકયતા 
લાંબા ગાળાની આગાહી મુજબ વરસાદ પાડવાની સંભાવના છે. 



  
-:: દિ ણ ગુજરાત ભાર ેવરસાદ િવ તાર ::-  

સામા ય સલાહ  કોરોના (કોવીડ-૧૯) રોગચાળાની મહામારીના લીધ,ે ખેડૂત િમ ોએ ખેતર પર ખેતીની કામગીરી 
દર યાન ખેત સાધનો/ઓ રો અને ખેત મજુરો સાથે એકબી થી સામા ક અંતર રાખવું અને તે 
માટેની સાવધાની અને સલામતી રાખવી તેમજ અગમચેતી ળવવી. 

 રાસાયિણક ખાતર છાંટવાની અને ખાતર નાખવાની વિૃ  હવામાનની િ થિત માણે કરવી. 
 ખેડુતોને ખેતરની િવિવધ વિૃ ઓ હવામાનની િ થિત મુજબ કરવાની સલાહ આપવામાં આવ ેછે. 
 ખેડૂત િમ ોને એ ોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટીન સવેા માટે મેઘદૂત મોબાઈલ અિ લકેશન ડાઉનલોડ 

કરવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે, જેમાં તાપમાન, વરસાદ, ભેજ, પવનની ગિત અને દશા સંબિધત 
ખેડુતોને આગાહી પૂરી પાડશ,ે જે કૃિષ કામગીરીમા ંપાક અને પશુધનની સંભાળ કેવી રીત ેલેવી તે માટે 
િનણાયક ભિૂમકા ભજવ ેછે.  

એ ોઈડ યઝુસ : https://play,google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot 
આઈ.ઓ.એસ. યુઝસ: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155  

 પાક હવામાન આધા રત કૃિષ સલાહ 
 ચોમાસ ુડાગંર  ચોમાસુ ડાંગરના ધ  માટે જ રી જમીન ખેડ કરી, સમતળ કરી તૈયાર કરવી.  

 સા  કોહવાયેલ છાળયુ/ગણતય ુખાતર ખડે સમય ેજમીનમાં ભેળવવુ.ં  
 જેટલા િવ તારમાં ફેરરોપાણી કરવાની હોય તેના ૧/૧૦ ભાગના િવ તારમાં ધ વાડીયું બનાવવુ.ં નવી 

તનું માંણીત બીજ યુિંનવિસટી ફામ પરથી મેળવી લેવુ.ં  
 ૧ હે ટર િવ તારમા ંફેરરોપાણી માટે ૨૫-૩૦ કલો બીજની જ રત હોય છે.     

ઉનાળ ુડાગંર પાકવા અવ થા: 
 દાણા કઠણ થતા, કયારીમાંથી પાણી િનતારી દવેું. 
 પાક તયૈાર થતા સમયસર કાપણી કરવી. ચોમાસ ુપાક માટે જમીન તૈયાર કરવી. 

ઉનાળ ુકઠોળ પાકવા અવ થા: 
 પાક તયૈાર થતા સમયસર કાપણી કરવી, ચોમાસ ુપાક માટે જમીન તૈયાર કરવી. 

શરેડી વાન પિતકવિૃ ધ અવ થા: 
 શેરડીના  પાકને ન દણ મુ ત રાખવા હાથથી ન દણ કરવુ ંઅને આંતર ખેડ કરવી. 
 જ રયાત મુજબ િપયત પાણી ૧૫ થી ૧૭ દવસના અંતરે આપવું. 
 નાઇ ોજન ખાતરના હ તા સમયસર ભલામણ મુજબ આપવા. 
 રોપણીના ૫-૬ માસ બાદ પાળા ચડાવવા.  
 જે ખેતરમા ંપાણી ભરાતા હોય તે ખેતર ચોમાસા પહેલા ૧ મીટર ઉડી નીતાર નીક કરવી. 
 શેરડીના ટ ચ અને ડૂંખના વધેકો માટે કાબ ફયુરાન ૩  ૩૩ કી. ા./હે. જમીનમાં આપવુ ં



  
ઉનાળ ુભ ડા 

 
 પાન કથીરી: નકુશાનવાળા પાનનો કથીરી સહીત ભેગા કરી તનેો નાશ કરવો. 

અથવા 
 ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ િમલી/૧૦ િલટર અથવા ોપર ાઈટ ૫૭  ઈસી ૧૦ િમલી/૧૦ િલટર 

પાણીમાં ભળેવી પાક ઉપર છંટકાવ કરવો. 
 પીળી નસનો રોગ : રોગી ટ છોડ ઉપાડી નાશ કરો. શોષક કારની જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો. 

ચોળા  રોગ- વાત માટે િનયં ણ ના પગલાં લવેા. 
શાકભા   નોવેલ ૧ િલટર/૧ વીઘામા ંઆપવુ.ં  

 નોવેલ વાહી ખાતર ૧૫૦ મી.લી./૧૫ િલટર પાણીમા ંનાખી ઊભા પાકમાં છંટકાવ કરવો. 
 નોવેલ વાહી ખતરનો ભાવ |. ૧૨૦/- િત િલટર છે. 
 નોવેલ લસ તથા નોવેલ ાઇમ નો ભાવ |. ૨૦૦/- િત િલટર છે. 
 મે કોઝેબ + મેટાલેકઝીલ  ૭૫ ડબ યુપી ર૦ ામ િત ૧૦ લીટર પાણીમા ંિમ  કરી છંટકાવ કરવો. 
 શાકભા  પાકોમાં કથીરી િનયં ણ માટ ે ોપગાઈટ ૫૭ ઇસી ૨ મી.લી/૧ લી પાણી મુજબ છંટકાવ 

કરવો.  
ર ગણ વાન પિતક વિૃ ધ અન ેફળ- લ અવ થા : 

 ડૂખં અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ :  ડૂંખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ િનયં ણ માટે કલોરપાઈરીફોસ ર૦ 
ઈસી િત ર૦ મી.લી. અથવા એમામેકટીન બે ઝોએટ પ દાણાદાર ૩ ામ અથવા 
કલોરએ ાનીલી ોલ ૧૮.પ એસસી ૩ મી.લી. અથવા સાયપરમેિથ્રન ૧૦ ઈસી ૧૦ મી.લી./૧૦ 
િલટર  અથવા લેમડા-સાયહેલોિથ્રન પ ઈસી પ મી.લી./૧૦ િલટર પાણીમાં ભળેવીન ેછંટકાવ કરવો. 

 ગીર-સાવજ મેટ ગ ડીસર સન પે ટ ૪૦૦ ામ/ હેકટરની ણ માવજત આપવી. એક સરખા ૧૦૦૦ 
ટપકાન ેબ ેડાળીની વ ચ ેજ યા પર ફેરરોપણી પછી તથા પછીની બ ેમાવજત ૩૦-૪૦ દવસના અંતર ે
આપવી. 

 નુકશાન થયેેલ ડંૂખન ેઅને ફળને હાથ વડે તોડી ઈયળ સિહત નાશ કરવો  
 ર ગણની ડૂંખ અન ે ફળની ખાનાર ઈયળ માટ ે યુસી યુર ની સં યામા ં ૪૦ ફેરોમેન ેપ/ હેકટરે નો 

ઉપયોગ કરવો, અને ર૧ દવસે યરુ બદલવી. 
 સફદે માખી : સફેદમાખીના ંિનયં ણ માટ ેડાયફે થાયુરોન પ૦ ડબ યુપી અથવા એ ફડોપાયરોપેન ૧૦ 

ામ / ૧૦ િલટર પાણીમાં ઉમેરીને છંટકાવ કરવો. 
 લઘુપણ ૅરોગ : લઘુપણૅ રોગના િનયં ણ માટે રોગી ટ છોડને ઉપાડી નાશ કરવો. ભલામણ કરેલ શોષક 

કારની જંતુનાશકનો છંટકાવ કરવો. 
 લીલાતડત ડયા િનયં ણ માટે ઇિમડાકલોિ ડ ૧૭.૮ એસએલ ૩ િમલી./૧૦ િલટર પાણીમા ંમી  કરી 

છંટકાવ કરવો.  
 ફળનો સડો : કાબ ડાઝીમ દવા ૧૦ ામ /૧૦ િલટર પાણીમાં મી  કરી છંટકાવ કરવો. 
 પાન કથીરી: નકુશાનવાળા પાનનો કથીરી સહીત ભેગા કરી તનેો નાશ કરવો. 

અથવા 



  
 ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ િમલી/૧૦ િલટર અથવા ોપર ાઈટ ૫૭  ઈસી ૧૦ િમલી/૧૦ િલટર 

પાણીમા ંભળેવી પાક ઉપર છંટકાવ કરવો. 
મરચા ં  ી સ : ફ ોિનલ  ૫ એસસી ૨૦ િમલી/૧૦ િલટર પાણીમાં િમ ણ કરીને છંટકાવ કરવો. 

 ફળનો સડો : કાબ ડાઝીમ દવા ૧૦ ામ/૧૦ િલટર પાણીમા ંમી  કરી છંટકાવ કરવો. 
સરુણ 

 
 ૦.૧ % કારબડેઝીમ સાથ ેગાયના તા  છાણની રબડીમા ંકંદન ેબોળીને છાયંડામાં સુકવી પછી રોપણી 

કરવામા ંઆવે છે.  
 ખાડામા ંઉભા રોપી અને હવામાનની માિહતીને યાનમાં રાખી હળવુ ંપાણી આપવું. 
 દિ ણ ગુજરાતના ભાર ેવરસાદીય િવ તારમાં સે ીય ખેતીથી સૂરણની ગજે  ત ઉગાડવા માંગતા 

ખેડૂતોએ સ વ ખેતી ઉ પા દત પ૦૦ ામ વજનનાં સૂરણના ટૂકડાન ેલઇ તેને ૧-ર કલો લીમડાના 
ખોળ તથા િબયારણના ૧ કલો વજન દીઠ પ ામ ાયકોડમા હર યાનમ ભેળવેલ ૧ ડોલ છાણની 
રબડીમા ંમાવજત આપી છાયંડામા ંસૂકવી વાવેતર કરવું.  

 વાવતેર સમય ે૩૬ ટન/હે. છાિણયા ખાતર : લીમડાનો ખોળ (૧૦:૧ નું માણ) કે જેમાં ર.પ કલો/ટન 
માણે ભેળવલે ાયકોડમા હર યાનમ િમ ણનો ઉપયોગ કરવો તથા સાથે સાથે ૧ ટન/ હેકટર 

લીમડાનો ખોળ પણ આપવો. 
 સૂરણના ખાડાની વ ચેની ખાલી જ યામાં ફરી પાછો ચોળીનો લીલો પડવાશ ર૦ કલો/હેકટર િબયારણ 

લઇ કરવો તથા ૪પ થી ૬૦ દવસોમાં તેને ખાડામા ંદબાવી દેવો તથા સાથે સાથે ૩ ટન/ હેકટર રાખ 
પણ આપવી. 

રતાળ ુ  કંદના ટુકડાને લોરોપાયરીફોસ + બાવી ટીન ની કદં માવજત આપી છાયામા ં સુક યા બાદ રોપણી 
કરવી. 

 હવામાનની માિહતીને યાનમાં રાખી હળવુ ંપાણી આપવું. 
તાિનયા  ગાંઠને ૯૦ x  ૯૦ સેમી. ના અંતરે રોપણી કરો. 

 હવામાનની માિહતીને યાનમાં રાખી હળવુ ંપાણી આપવું. 
આબંા સામા ય સલાહ : 

 આંબાના મેઢની ઈયળો થડમાથંી શોધીને મારી નાખો અને કાણાંની અંદર કલોરપાયરીફોસ રપ 
મી.લી./લી. ાવણ નાંખી કાદવથી કાણા ંબંધ કરી દેવા. 

 મિધયાના િનયં ણ માટે ઇિમડાકલોિ ડ ૧૭.૮ એસએલ ૩ િમલી અથવા થયોમથેો ઝામ ૨૫ ડબ યુ  
૪ ા. અથવા યુ ોફેિઝન  ૨૫ એસસી ૧૦ િમલી./૧૦ િલટર પાણી છંટકાવ કરવો. 

 ફળ ઉપર કાલ ણથી િનયં ણ માટે કાબ ડાઝીમ દવા ૧૦ ામ/૧૦ િલટર પાણીમાં મી  કરી છંટકાવ 
કરવો. 

 કેરીનાં ફળો વટાણા કદના થાય યાર ે ૧% નોવેલ ઓગિનક યૂ ટસ (૧૦ િમલી/લીટર પાણીમા)ં 
છંટકાવ કરવા થી ફળોનંુ ખરણ ઘટાડી શકાય છે. 

અથવા 
 કેરીના  ફળો વટાણા અને લખોટી કદની થાય યાર ેએન.એ.એ. (૨ ામ) + યુ રયા (૨ ક. ા.) ૧૦૦ 

લીટર પાણીમા ંનાખી છંટકાવ કરવાથી ફળોનું ખરણ અટકાવી શકાય છે.  
 કેરીના ફળો વટાણા કે લખોટી કદના થાય યાર ે રસાયિણક ખાતર ( યુ રયા ૦.૭૫૦ ક. ા. અથવા 

અમોિનયમ સ ફેટ ૧.૮ ક. ા.) આપવા. 



  
 કેરીના ફળો વટાણા કે લખોટી કદના થયા પછી બ ેિપયત ૧૫-૨૦ દવસ ના અંતરે આપવુ.ં 
 આંબાવાડીમાં ફળમાખીના િનયં ણ માટે ફળમાખીના િમથાઇલ યુ નોલ યુ ત પ જર (૧૦ ેપ/હે.) 

મૂકવા. 
 ળના સડો તમેજ ફળમાખીના યવા થાપન કરવા માટે ળોન ેગરમ પાણીમા ં૫૦°સ ેતાપમાન ે૨૦ 

મીનીટ સુધી ડુબાડી રાખવાની ભલામણ કરવામા આવ ેછે. 
 કપાયેલ ડાળી પર બોડેકસ  પે ટ ૧૦ ટકા લગાડવ.ુ 

ચીક ુ સામા ય સલાહ : 
 બી  હ તામા ંભલામણ કરેલ ખાતરનો ૫૦ ટકા ભાગ માણે રાસાયિણક ખાતર એમોિનયમ સ ફટે 

૨.૫ ક ા. અથવા યુ રયા ૧.૩ ક ા., સગલ સુપર ફો ફેટ ૧-૨ ક ા., યુરેટ ઓફ પોટાશ ૦.૫ 
ક ા., છાિણય ુખાતર પ૦ ક ા. અને બાયોફ ટલાઇઝર (પ૦ મી.લી. - પ૦ મી.લી. એઝોટોબેકટર, 

ફો ફેટ સો યિુબિલ ઝગ બે ટે રયા અને પોટાશ મોિબિલ ઝગ બે ટે રયા) આ મિહનામાં આપવું. 
પશપુાલન સામા ય સલાહ : 

 પશુઓને પરૂતા માણમા સમતોલ આહાર આપવો, જેમા ં દાણ તેમજ પશુઓના રહેઠાણ ચો ખા 
રાખવા, દવસ દર યાન સમયાંતરે મળ-મૂતર નો િનકાલ કરવો. 

 પશુઓને યો ય આહારમા જ રીયાત માણે ખિનજયુકત િમ ણના સમાવેશ કરવો જોઈએ. 
 નાના વાછરડા-પાડીયા ન ે રા ીના ઠંડા કલાકો માં બંદ કોઢ/ગમાણ મા ં અને દવસ ે ગરમ ભેજવાળા 

કલાકોમાં વૃ  ના છાયા અથવા પૂરતી હવા ઉ સ વાળા શેડ મા ંરાખવા.  
 ચાફ કટરથી ઘાસચારાન ેટુકડા કરીને જ નીરણ કરવું. 
 સાઈલેજ અને કડબ જો હોય તો ઘાસચારા તરીકે આપી શકાય. 
 દુધાણા પશુઓના આઉને દૂધ દોહન પહેલા અને પછી ઝ ક ઓકસાઈડ અથવા બોરીક પાઉડર અથવા 

પોટેશીયમ પરમેગેનેટ ના ાવણથી બરાબર સાફ કરવા. 
 પશુઓનાં ઇતરડીના િનયં ણ માટે ડે ટામેથીન અથવા એમીટાઝર ૨ મી.લી./િલટર પાણીમા ં નાખને 

છાંટવી (દવાની બોટલ ઉપર લખેલી સૂચનાનો અમલ કરવો).    
 ઉનાળાની શ આત થતી હોઈ પશુઓ જયાર ે ઈ છે યારે પાણી પી શક ે તવેી યવ થા ઉભી કરવી 

જોઈએ અથવા ઓછામાં ઓછુ દવસમાં ચારથી પાંચ વખત જ રીયાત મુજબ પાણી પીવડાવવુ ં
જોઈએ. 

વનીકરણ કિૃષ વનીકરણ : વાવતેર : 
 થમ બને બી  વષના વાવતેર દર યાનમા ં નદણ અને સફાય કરવી જોઈએ. 
 જ રયાત મજુબ વાવેતરમા ં સચાઇ કરવી જોઈએ. 

ફીશરીઝ સામા ય સલાહ : 
 મીઠા પાણીના મ ય/મીઠા પાણીના ગા ઉ યાદન કરતા ખડેૂતોને જણાવવાનંુ ક,ે આ સમયગાળા 

દર યાન પરૂતી મા ામા ં ખોરાક આપવોકારણ ક ે આ વાતાવરણ માછલી/મીઠા પાણીના ગા માટે 
અનુકૂળ છે. 

 તળાવમાં પાણીનું લેવલ ળવવુ.ં 
 તળાવના તિળયાનંુ અને સપાટીનંુ તાપમાન સરભર કરવા એરેટર અથવા પં પ ચલાવવા. 

 
 



  
 

 એ ોમટે સલાહકાર સવેા બલુટેીન કિમટીના સ યો : 
 ડૉ. એચ. એમ. િવરડીયા, સંશોધન વૈ ાિનક (સ ય િવ ાન) 
 ડૉ. એલ. વી. ઘેટીયા, સહ ા યાપક (વન પિત કીટકશા ) 
 ડૉ. ક.ે બી. રાખોલીયા, સહ ા યાપક (વન પિત રોગશા )  
 ડૉ. એસ. એન. સરવયૈા, યાપક (શાકભા  િવ ાન) 
 ડૉ. વાય. એન. ટંડેલ, સહ ા યાપક (ફળ િવ ાન) 
 ડૉ. વી. આર. પટેલ, મદદનીશ ા યાપક (પશુપાલન) 
 ડૉ. દલે વર નાયક, મદદનીશ ા યાપક (વનીકરણ) 
 ડૉ. એમ. આર. પટેલ, મદદનીશ ા યાપક (ફીશરીઝ સાય સ) 
 ડૉ. િવભા ટાક, રીસચ એસોસીયેટ ( .ક.ેએમ.એસ.) 
 ડૉ. પી. કે. પરમાર, મદદનીશ ા યાપક (કિૃષ હવામાનશા ) અને િ િ સપાલ નોડલ ઓ ફસર 

( .ક.ેએમ.એસ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 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: 04/06/2021 
Agromet Advisory Bulletin No: 19/2021 - 2022 

-- Navsari District -- 
Weather summary of preceding week 01 June to 04 June - 2021 

Sr. No. Name of Weather Parameters Value 
1. Range of Rainfall (mm) 0.0-0.0 
2. Range of Maximum Temperature (°C) 34-35 
3. Range of Minimum Temperature (°C) 23.5-26.0 
4. Range of Relative Humidity (%) 63-89 
5. Range of Wind Speed (km/hrs) 4.5-7.4 
6. Range of Cloud Cover (Okta) 0-5 
7. Range of bright sunshine hours (hrs) 5.8-10.4 
8. Last five days cumulative rainfall (mm) 0.0 

Total Rainfall (mm) 144.0 
IMD based Weather forecast for 05 June to 09 June –2021 

Sr. 
No. Weathers Parameters Day – 1 

(05/06) 
Day - 2 

(06/06) 
Day - 3 

(07/06) 
Day - 4 

(08/06) 
Day - 5 

(09/06) 
1. Rainfall (mm) 20 20 10 10 10 
2. Maximum temperature (°C) 35 32 32 33 34 
3. Minimum Temperature (°C) 26 27 27 28 28 
4. Max. Relative Humidity (%) 79 80 85 80 77 
5. Min. Relative Humidity (%) 57 64 62 61 59 
6. Wind Speed (km/hr.) 17 11 13 19 20 
7. Wind Direction (Compass point) 242 202 243 238 248 
8. Total Cloud Cover (Okta) 6 7 7 5 4 

 
Weather Summary/ Alert 

 As per IMD weather forecasts over the next five days, the sky will be cloudy 
and there is chance of light to moderate rainfall. 

 The Maximum temperature 32 to 35 °C. when the Minimum temperature is 
26  to 28 °C. likely to be around. 

 The humidity in the air is likely to be between 57 and 85 percent. 
 The wind direction will be South-West with an average speed of 11 to 20 

km/h. 
 As per Extended range forecast, rainfall in Gujarat region is likely to be 

above normal up to 15th June, 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  Prepare field for nursery by ploughing and harrowing, apply well 
decomposed FYM or Biocompost and prepare raised bed of 1m wide and 
convenient length. 1/10th area of Transplanting (1000 sq. m area of 
nursery for Transplanting in 1 ha field) should be used for nursery. 
Procure seeds of newly released variety of rice from University farm. 25 to 
30 kg seeds require to transplant 1 ha area.   

Summer Paddy Harvesting stage: 
 At hardening of grain in panicle, withdraw the water from the field and 

allow drying the field. 
 At maturity harvest the crop and prepare the field for kharif crop. 

Properly sundry. 
Summer Pulse 

crop 
Harvesting stage: 
 Harvest the crop when most of pods mature and prepare the field for 

kharif crop. 
Sugarcane Vegetative stage: 

 Keep field weed free by hand weeding/Interculturing.  
 Apply irrigation at the interval of 15-17 days as per climatic condition. 
 Apply nitrogen fertilizer as top dressing as per recommendation. 
 Earthing up should be done after last dose of fertilizer applied around 5-6 



  
month of planting. 

 In poorly drained field, dig 1 m deep drainage around field before rain 
start.  

 Application of Carbofuron 3G @ 33 kg/ha. in soil for control of sugarcane 
top shoot borer. 

Summer Okra  Red Spider Mite: Collection & destruction of damaged leaves along with 
mites. 

Or  Spraying of Fenazaquin 10 EC @ 10 ml./10 Lit. or Propargite EC 10 ml./10 
Lit. of water for red Spider Mite. 

 Okra Yellow mosaic virus: Uproot infected plants and spraying systemic 
insecticides for control of white fly. 

Cowpea  Take plant protection measures. 
Vegetable Crop  Give Novel 1 lit./Vigna in soil. 

 Spray Novel 150 ml./15 lit. of water on standing crop. 
 The rate of NOLF for 1 lit. is 120 Rs. 
 NOLF (Novel plus) and NOLF (Novel prime) 200 Rs/lit. 
 Spraying Mancozeb + Metalaxyl 75 WP @ 20g /10 lit. water. 
 Spraying Propargite 57 EC @ 2.0 ml/1 lit. water for management of mite. 

Brinjal Vegetative & Reproductive : 
 Shoot and Fruit borer: Apply Chlorpyriphos 20 EC @ 20 ml or Emamectin 

Benzoate 5 SG @ 3 g. or Chlorantraniliprole 18.5 SC @ 3 ml. or 
Cypermethrin 10 EC @ 10 ml. or Lambda-cyhalothrin 5 EC @ 5 ml/10 lit. of 
water. 

 Three application of Gir sawaj mating disruption paste @ 400 g/ha. 
uniformly distributed in 1000 dots between two branches, first after a 
week of transplanting and successive two applications at 30-40 days 
interval.   

 Remove infested shoot & fruit mechanically.  
 Install Pheromone trap with Luci-Lure @ 40 traps/ha for management of 

shoot and fruit borer in brinjal and replace lure at 21 days interval. 
 Whitefly: Spray Diafenthiuron or Afidopyropen 50 WP @ 10 g/10 lit. of 

water. 
 Little leaf: Uproot and burn infected plant and spraying of systemic 

insecticide. 
 Fruit rot: Spraying Carbendazim 50 WP @ 10 g / 10 lit. water water. 
 For control of jassi d spray Imidacloprid 17.8 SL @ 3 ml./10 lit. of water. 
 Red Spider Mite: Collection & destruction of damaged leaves along with 

mites. 
Or 

 Spraying of Fenazaquin 10 EC @ 10 ml./10 Lit. or Propargite EC 10 ml./10 
Lit. of water for red Spider Mite. 

Chilli  Thrips : Apply Fipronil 5 SC @ 20 ml per 10 lit. water.  
 Anthracnose: Spray Carbendizium @ 10 g/10 lit. of water. 

Elephant foot 
yam 

 Treat the corm seed with 0.1 % Carbendazim + fresh thick cow dung 
slurry, dry it and burry it vertically in the pits.  

 Give light irrigation considering the weather information. 



  
 The farmers of south Gujarat Heavy Rainfall Zone, intending to grow 

elephant foot yam cv. Gajendra organically are advised to take organically 
produced planting material of 500 g weight and treat it with bucket full of 
cow dung slurry containing 1- 2 kg neem cake and Trichoderma 
harzianum (5 g per kg seed corm) and then dry under shade before 
planting. 

 At the time of planting, apply FYM : neem cake mixture (in 10:1 ratio) @ 
36 t ha-1 incorporated with Trichoderma harzianum @ 2.5 kg per tonne of 
FYM neem cake mixture along with neem cake @ 1 t ha-1 in pits.   

 Raise green manure cowpea again with 20 kg ha-1 seed rate in-between 
fallow space of elephant foot yam plants and incorporate at 45-60 days in 
pits along with 3 t ha-1 of ash. 

Greater yam  Treat the tuber seed with Chlorpyriphos + Bavistin and dry in shade, then 
planting should be done. 

 Give light irrigation considering the weather information. 
Tannia  Planting the corm seed at the spacing of 90 x 90 cm. 

 Give light irrigation considering the weather information. 
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. 

 Spray Imidacloprid 17.8 SL @ 3 ml. or Thiamethoxam 25 WG @ 4 g or 
Buprofezin 25 SC @10 ml./10 lit. water for control mango hopper. 

 Spraying of Carbendizium @ 10 g /10 lit. of water for Anthracnose. 
 Spray 1% Novel Organic nutrients (10 ml./lit. water) at pea stage and 

marble stage of fruit for reducing fruit drop. 
Or 

 Spray NAA (2g/100 lit.)+Urea (2 kg/100 lit.) at pea and marble stage of 
mango fruits for reducing fruit drop. 

 Give fertilizer (Urea 0.750 kg or Ammonium Sulphate 1.8 kg per tree) as 
fruit reaches pea or marble stage. 

 Give two irrigation at pea and marble stage of fruit at 15-20 days of 
interval. 

 Install Methyl Eugenol trap (10 traps/ha.) for controlling Fruit Flies in 
mango orchard. 

 Prevent post harvest loss of mango fruit dip in hot water at 50o C for 20 
minutes for management of post harvest diseases and fruit fly. 

 Application of 10 % Bordeaux paste in cut/pruning branches of fruit tree. 
Sapota General Advise : 



  
 Apply second split of 50% of RDF (Ammonium Sulphate -2.5 kg or Urea 1.3 

kg, SSP 1-2 kg and MOP 0.5 kg + FYM 50kg + Azotobacter, PSB and KMB @ 
50 ml of each tree). 

Livestock General Advise : 
 Provide adequate quantity of balanced ration, including compound 

concentrate mixture 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg 
green fodder to the animals.   

 Small livestock should keep in shed hot humid hours of the day kept in 
below tree or properly aerated shed.   

 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 

2ml in 1 liter of water. 
 Due to starting of summer season, it is ensure that animals get drinkable 

water round the clock, if not possible than after give adlib water atleast 4-
5 times in a day. 

Forestry Agro Forestry : Plantations : 
 Weeding and cleaning should be done during first and second year 

plantations. 
 Irrigation should be done as per the requirement in tree plantation. 

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. 
 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)) 



  
 

હવામાન આગાહી 
િવગત તારીખ ડાગં નવસારી વલસાડ 

વરસાદ (મી.મી.) ૦૫/૦૬/૨૦૨૧ 36 20 25 

૦૬/૦૬/૨૦૨૧ 25 20 25 

૦૭/૦૬/૨૦૨૧ 15 10 13 

૦૮/૦૬/૨૦૨૧ 15 10 10 

૦૯/૦૬/૨૦૨૧ 0 10 10 

મહ મ તાપમાન (સ.ે .ે) ૦૫/૦૬/૨૦૨૧ 35 35 35 

૦૬/૦૬/૨૦૨૧ 32 32 32 

૦૭/૦૬/૨૦૨૧ 32 32 32 

૦૮/૦૬/૨૦૨૧ 33 33 33 

૦૯/૦૬/૨૦૨૧ 34 34 34 

લઘુ મ તાપમાન (સ.ે .ે) ૦૫/૦૬/૨૦૨૧ 26 26 26 

૦૬/૦૬/૨૦૨૧ 27 27 27 

૦૭/૦૬/૨૦૨૧ 27 27 27 

૦૮/૦૬/૨૦૨૧ 28 28 28 

૦૯/૦૬/૨૦૨૧ 28 28 28 

મહ મ  ભેજ (%) ૦૫/૦૬/૨૦૨૧ 84 79 80 

૦૬/૦૬/૨૦૨૧ 79 80 80 

૦૭/૦૬/૨૦૨૧ 84 85 85 

૦૮/૦૬/૨૦૨૧ 87 80 83 

૦૯/૦૬/૨૦૨૧ 84 77 79 

લઘુ મ  ભજે (%) ૦૫/૦૬/૨૦૨૧ 41 57 60 

૦૬/૦૬/૨૦૨૧ 61 64 64 

૦૭/૦૬/૨૦૨૧ 55 62 61 

૦૮/૦૬/૨૦૨૧ 54 61 61 

૦૯/૦૬/૨૦૨૧ 50 59 57 

પવનની ગિત( ક.મી./કલાક) ૦૫/૦૬/૨૦૨૧ 9.7 16.5 11.9 

૦૬/૦૬/૨૦૨૧ 5.2 11.4 8.4 

૦૭/૦૬/૨૦૨૧ 11.6 13.4 12.4 

૦૮/૦૬/૨૦૨૧ 16.4 19.3 16.1 

૦૯/૦૬/૨૦૨૧ 17.7 20 16.8 

પવનની દશા (ક પાસ પોઈ ટ) ૦૫/૦૬/૨૦૨૧ SW SW SW 
૦૬/૦૬/૨૦૨૧ SW S SW 
૦૭/૦૬/૨૦૨૧ W SW W 
૦૮/૦૬/૨૦૨૧ W SW SW 
૦૯/૦૬/૨૦૨૧ W W SW 

વાદળની િ થિતની (ઓકટા) ૦૫/૦૬/૨૦૨૧ 7 6 7 

૦૬/૦૬/૨૦૨૧ 7 7 6 

૦૭/૦૬/૨૦૨૧ 6 7 7 

૦૮/૦૬/૨૦૨૧ 4 5 5 

૦૯/૦૬/૨૦૨૧ 2 4 5  


