ગ્રાભીણ કૃષ ભોવભ વેલા

બાયત ભોવભ ષલજ્ઞાન ષલબાગ

કૃષ શલાભાન વેર
નલવાયી કૃષ મુષનલર્સવટી
નલવાયી - ૩૯૬૪૫૦, ગુજયાત
નવસારી કૃષિ યુષનવષસિટી

ઇ-ભેઈર:- aasnavsari@gmail.com

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

તા.૦૬/૦૭/ય૦ય૧

કૃષ શલાભાન ફુરેટીન નં : ૨૮/ ય૦ય૧ - ય૦ય૨
-- નલવાયી ષજલ્ર -ાછનાં વભમનું શલાભાન (તા. ૦૨ જુ રાઈ થી ૦૬ જુ રાઈ - ૨૦૨૧)
અનું. નં.
૧.
ય.
૩.
૪.
.
૬.
૭.
૮.

Value

શલાભાન રયફ
લયવાદની શ્રેણી (ભી.ભી.)
ભશત્તભ તાભાનની શ્રેણી (વે.ગ્રે.)
રઘુત્તભ તાભાનની શ્રેણી (વે.ગ્રે.)
બેજની શ્રેણી (%)
લનની ગષતની શ્રેણી (રક.ભી./કરાક)
લાદની ષથથષતની શ્રેણી (ઓકટા)
વુમયપ્રકાષળત વભમની શ્રેણી (કરાક)
ાછના ાંચ રદલવભાં વંષચત લયવાદ (ભી.ભી.)

0.0
32.2-34.7
23.5-26.5
68-96
3.5-9.3
0-8
7.4-10.0
0.0
550.0

કુર લયવાદ

આઈ. એભ. ડી. દ્લાયા પ્રાપ્ત શલાભાન આગાશી (તા ૦૭ જુ રાઈ થી ૧૧ જુ રાઈ – ૨૦૨૧)
અનું. નં.
૧.
ય.
૩.
૪.
.
૬.
૭.
૮.

શલાભાન રયફ
લયવાદ (ભી.ભી.)
ભશત્તભ તાભાન (વે.ગ્રે.)
રઘુત્તભ તાભાન (વે.ગ્રે.)
ભશત્તભ બેજ (%)
રઘુત્તભ બેજ (%)
લનની ગષત (રક.ભી./કરાક)
લનની રદળા (કમ્ાવ ઈન્ટ)
લાદની ષથથષતની (ઓકટા)

શલાભાન વાયાંળ / 
ચેતલણી


રદલવ-૧

રદલવ-૨

રદલવ-૩

(૦૭/૦૬)

(૦૮/૦૭)

(૦૯/૦૭) (૧૦/૦૭) (૧૧/૦૭)

1
35
28
81
54
18
248
0

2
35
28
80
56
20
248
6

3
34
28
80
60
19
248
7

રદલવ-૪

12
34
28
82
54
18
238
6

રદલવ-૫

10
34
28
85
65
19
246
8

આઈ. એભ. ડી. , દ્લાયા ભેરી શલાભાનની આગાશી ભુજફ આગાભી ાંચ રદલવભાં આકાળભાં
ભુખ્મત્લે લાદછામું યશેળે અને અષત શલા થી શલા લયવાદ ડલાની વંબાલના છે.
ભશત્તભ તાભાન ૩૪ થી ૩૫ વે. જમાયે રઘુત્તભ તાભાન ૨૮ વે. આવાવ યશેલાની વંબાલના
છે .



શલાભાં બેજનું પ્રભાણ ૫૪ થી ૮૫ ટકા લચ્ચે યશેલાની વંબાલના છે .



લનની રદળા ષચચભીમ યશેળે જે ની વયેયાળ ગષત ૧૮ થી ૨૦ રક.ભી./કરાક યશેલાની ળકમતા છે .



તાયીખ ૧૭ જુ રાઈ, ૨૦૨૧ વુધી , રાંફા ગાાની આગાશી ભુજફ વાભાન્મ થી ઉય (૮.૯૮
ષભભી.) લયવાદ ડલાની વંબાલના છે .

-:: 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 ભજુ ય વાથે એકફીજાથી વાભાજીક અંતય યાખલું અને તે
ભાટેની વાલધાની અને વરાભતી યાખલી તેભજ અગભચેતી જાલલી.



રયક્લ અલથથાએ શમેર ઉનાુ કની લશરી તકે કાણી/રણણી ૂણય કયી રેલી.



યાવામષણક દલાએ અને ખાતય નાખલાની પ્રલૃષત્ત શલાભાનની ષથથષત પ્રભાણે કયલી.



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



ચભાવાની ૠતુભાં લાલણી ભાટે ખેડૂતને વાયી ગુણલતા અને લધાયે ઉત્ાદન આતી જાતના
પ્રભાષણત ફીજની વંદગી કયીને ભેલી રેલાની વરાશ આલાભાં આલે છે .



ખેડૂત ષભત્રને એગ્રભેટ વરાશકાય વેલા ફુરેટીન વેલા ભાટે ભેઘદૂત ભફાઈર

અષપ્રકેળન ડાઉનરડ

કયલાની વરાશ આલાભાં આલે છે , જે ભાં 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
ચભાવુ ડાંગય

શલાભાન આધારયત કૃષ વરાશ


ચભાવુ ડાંગયના ધરૂ ભાટે જરૂયી જભીન ખેડ કયી, વભત કયી તૈમાય કયલી.



વારૂ કશલામેર છામુ/ગણતમુ ખાતય ખેડ વભમે જભીનભાં બેલલું.



જે ટરા ષલથતાયભાં પેયયાણી કયલાની શમ તેના ૧/૧૦ બાગના ષલથતાયભાં ધરુલાડીમું ફનાલલું. નલી
જાતનું પ્રભાંણીત ફીજ મુંષનલષવટી પાભ યથી ભેલી રેલું.



૧ શેક્ટય ષલથતાયભાં પેયયાણી ભાટે ૨૫-૩૦રકર ફીજની જરૂયત શમ છે .



પેયયણી ભાટે ઘાલર કયી/કાદલ ાડી ક્માયી વભત તૈમાય કયલી.



બરાભણ ભુજફ વેષન્િમ અને ામાનું યાવામષણક ખાતય આલું.



જે ષલક ખાતયની ધરૂના ભૂને ભાલજત આલી અથલા વેષન્િમ ખાતય વાથે ષભશ્ર કૃ આલું .



પેયયણી ભાટે ૨ થી ૩ ધરૂ દયેક થાણે યલા.



પેયયણી ૨૦ વે. ભી. x ૧૫ વે. ભી. અંતયે કયલું.



પેયયણી ફાદ ૩ રદલવભાં ષનદણનાળક્ન છં ટકાલ કયલ.



ફીજ ભાલજત : ૨૫ રકર ફીજને ૨૪ રીટય ાણીભાં ભયકુયી ફૂગનાળક ૧૨ ગ્રાભ થરેટ વામકરીન
૬ ગ્રાભ ૮ ક્રાક ાણીભાં રાી છી નવયયીભા લાલેતય કયલું.

ળેયડી

લાનથષતકલૃષદ્ધ અલથથા:


યણીના ૫-૬ ભાવ ફાદ ાા ચડાલલા.



જે ખેતયભાં ાણી બયાતા શમ તે ખેતય ચભાવા શેરા ૧ ભીટય ઉડી નીતાય નીક કયલી.

ઉનાુ બીંડા



ળેયડીના લધેક ભાટે કાફોપમુયાન ૩જી ૩૩ કી.ગ્રા./શે. જભીનભાં આલુ.ં



ળેયડીની વપેદભાખીના ષનમંત્રણ ભાટે ખેતયભાં બયામેર ાણીન ષનકાર કયલ.



ાન કથીયી: નુકળાનલાા ાનન કથીયી વશીત બેગા કયી તેન નાળ કયલ.
અથલા



પેનાઝાકલીન ૧૦ ઈવી ૧૦ ષભરી/૧૦ ષરટય અથલા પ્રયગ્રાઈટ ૫૭ ઈવી ૧૦ ષભરી/૧૦ ષરટય
ાણીભાં બેલી ાક ઉય છં ટકાલ કયલ.



ીી નવન યગ : યગીથટ છડ ઉાડી નાળ કય. ળક પ્રકાયની જં તુનાળક દલાન છં ટકાલ કયલ.

ચા



યગ-જીલાત ભાટે ષનમંત્રણ ના ગરાં રેલા.

ળાકબાજી



નલેર ૧ ષરટય/૧ લીઘાભાં આલું.



નલેર પ્રલાશી ખાતય ૧૫૦ ભી.રી./૧૫ ષરટય ાણીભાં નાખી ઊબા ાકભાં છં ટકાલ કયલ.



નલેર પ્રલાશી ખતયન બાલ રૂ|. ૧૨૦/- પ્રષત ષરટય છે .



નલેર પ્રવ તથા નલેર પ્રાઇભ ન બાલ રૂ|. ૨૦૦/- પ્રષત ષરટય છે .



ભેન્કઝે ફ + ભેટારેકઝીર ૭૫ ડફલ્મુી ય૦ ગ્રાભ પ્રષત ૧૦ રીટય ાણીભાં ષભશ્ર કયી છં ટકાલ કયલ.



ળાકબાજી ાકભાં કથીયી ષનમંત્રણ ભાટે પ્રગાયઈયટ ૫૭ ઇવી ૧૦ ભી.રી/૧૦ રી અથલા પેનાઝાકલીન
૧૦ ઈવી ૧૦ ભી.રી/૧૦ રી ાણી ભુજફ છં ટકાલ કયલ.

યીંગણ

લાનથષતક લૃષદ્ધ અને પ-ફૂર અલથથા :


યીંગણની ડૂંખ અને પ ખાનાયઈમના ષનમંત્રણ ભાટે ગીય-વાલજ ભેટીંગ ડીવયપ્વન ેથટ ૪૦૦ ગ્રાભ/
શેકટયની ત્રણ ભાલજત આલી. એક વયખા ૧૦૦૦ ટકાને ફે ડાીની લચ્ચે જગ્મા ય

પેયયણી

છી તથા છીની ફે ભાલજત ૩૦-૪૦ રદલવના અંતયે આલી.
 નુકળાન થેમેર ડૂખ
ં ને અને પને શાથ લડે તડી ઈમ વષશત નાળ કયલ
 યીંગણની ડૂંખ અને પ ખાનાયઈમના ષનમંત્રણ ભાટે લ્મુવી લ્મુય ની વંખ્માભાં ૪૦ પેયભેન રે / શેકટયે
ન ઉમગ કયલ, અને ય૧ રદલવે લ્મુય ફદરલી.


વપેદ ભાખી : વપેદભાખીનાં ષનમંત્રણ ભાટે ડામપેન્થામુયન ૦ ડફલ્મુી અથલા એરપડામયેન ૧૦
ગ્રાભ / ૧૦ ષરટય ાણીભાં ઉભેયીને છં ટકાલ કયલ.



રઘુણૅ યગ : રઘુણૅ યગના ષનમંત્રણ ભાટે યગીથટ છડને ઉાડી નાળ કયલ. બરાભણ કયેર ળક
પ્રકાયની જં તુનાળકન છં ટકાલ કયલ.



ડૂંખ અને પ કયી ખાનાય ઈમ : ડૂંખ અને પ કયી ખાનાય ઈમ ષનમંત્રણ ભાટે કરયાઈયીપવ ય૦
ઈવી પ્રષત ય૦ ભી.રી. અથલા

એભાભેકટીન ફેન્ઝએટ  દાણાદાય ૩ ગ્રાભ અથલા

કરયએન્રાનીરીપ્રર ૧૮. એવવી ૩ ભી.રી. અથલા વામયભેષથૌયન ૧૦ ઈવી ૧૦ ભી.રી. /૧૦
ષરટય અથલા રેભડા-વામશેરષથૌયન  ઈવી  ભી.રી./૧૦ ષરટય ાણીભાં બેલીને છં ટકાલ કયલ.


રીરાતડતરડમા ષનમંત્રણ ભાટે ઇષભડાકરષપ્રડ ૧૭.૮ એવએર ૩ ષભરી./૧૦ ષરટય ાણીભાં ભીશ્ર કયી
છં ટકાલ કયલ.



પન વડ : કાફેન્ડાઝીભ દલા ૧૦ ગ્રાભ /૧૦ ષરટય ાણીભાં ભીશ્ર કયી છં ટકાલ કયલ.



ાન કથીયી : પેનાઝાકલીન ૧૦ ઈવી ૧૦ ષભરી/૧૦ ષરટય અથલા પ્રયગ્રાઈટ ૫૭

ઈવી ૧૦

ષભરી/૧૦ ષરટય ાણીભાં બેલી ાક ઉય છં ટકાલ કયલ.
ભયચાં

વુયણ

 થ્રીપ્વ : રપપ્રષનર ૫ એવવી ૨૦ ષભરી/૧૦ ષરટય ાણીભાં ષભશ્રણ કયીને છં ટકાલ કયલ.


પન વડ : કાફેન્ડાઝીભ દલા ૧૦ ગ્રાભ/૧૦ ષરટય ાણીભાં ભીશ્ર કયી છં ટકાલ કયલ.



લયવાદનું ાણી ખેતયભાં બયામ નશી તેની કાજી યાખલી.



૦.૧ % કાયફેંડેઝીભ વાથે ગામના તાજા છાણની યફડીભાં કંદને ફીને છાંમડાભાં વુકલી છી યણી
કયલાભાં આલે છે .



ખાડાભાં ઉબા યી અને શલાભાનની ભાષશતીને ધ્માનભાં યાખી શલું ાણી આલું .



દષિણ ગુજયાતના બાયે લયવાદીમ ષલથતાયભાં વેન્િીમ ખેતીથી વૂયણની ગજે ન્િ જાત ઉગાડલા ભાંગતા
ખેડૂતએ વજીલ ખેતી ઉત્ારદત ૦૦ ગ્રાભ લજનનાં વૂયણના ટૂકડાને રઇ તેને ૧-ય રકર રીભડાના
ખ તથા ષફમાયણના ૧ રકર લજન દીઠ  ગ્રાભ રામકડભાય શયજીમાનભ બેલેર ૧ ડર છાણની
યફડીભાં ભાલજત આી છાંમડાભાં વૂકલી લાલેતય કયલું.



લાલેતય વભમે ૩૬ ટન/શે. છાષણમા ખાતય : રીભડાન ખ (૧૦:૧ નું પ્રભાણ) કે જે ભાં ય. રકર/ટન
પ્રભાણે બેલેર રામકડભાય શયજીમાનભ ષભશ્રણન ઉમગ કયલ તથા વાથે વાથે ૧ ટન/ શેકટય
રીભડાન ખ ણ આલ.



વૂયણના ખાડાની લચ્ચેની ખારી જગ્માભાં પયી ાછ ચીન રીર ડલાળ ય૦ રકર/શેકટય ષફમાયણ
રઇ કયલ તથા ૪ થી ૬૦ રદલવભાં તેને ખાડાભાં દફાલી દેલ તથા વાથે વાથે ૩ ટન/ શેકટય યાખ
ણ આલી.

યતાુ



કંદના ટુકડાને ક્રયામયીપવ + કાયફેંડેઝીભ ની કંદ ભાલજત આી છામાભાં વુકવ્મા ફાદ યણી
કયલી.

તાષનમા

આંફા



શલાભાનની ભાષશતીને ધ્માનભાં યાખી શલું ાણી આલું.



ગાંઠને ૯૦ x ૯૦ વેભી. ના અંતયે યણી કય.



શલાભાનની ભાષશતીને ધ્માનભાં યાખી શલું ાણી આલું.

વાભાન્મ વરાશ :


આંફાના ભેઢની ઈમ થડભાંથી ળધીને ભાયી નાખ અને કાણાંની અંદય

કરયામયીપવ ય

ભી.રી./રી. િાલણ નાંખી કાદલથી કાણાં ફંધ કયી દેલા.


પ ઉય કારવ્રણથી ષનમંત્રણ ભાટે કાફેન્ડાઝીભ દલા ૧૦ ગ્રાભ/૧૦ ષરટય ાણીભાં ભીશ્ર કયી છં ટકાલ
કયલ.



કેયીનાં પ લટાણા કદના થામ ત્માયે ૧% નલેર ઓગેષનક ન્મૂરરન્ટવ (૧૦ ષભરી/રીટય

ાણીભાં)

છં ટકાલ કયલા થી પનું ખયણ ઘટાડી ળકામ છે .
અથલા


કેયીના પ લટાણા અને રખટી કદની થામ ત્માયે એન.એ.એ. (૨ગ્રાભ) + મુરયમા (૨રક.ગ્રા.) ૧૦૦
રીટય ાણીભાં નાખી છં ટકાલ કયલાથી પનું ખયણ અટકાલી ળકામ છે .



કેયીના પ લટાણા કે રખટી કદના થામ ત્માયે યવામષણક ખાતય ( મુરયમા ૦.૭૫૦રક.ગ્રા. અથલા
અભષનમભ વલ્પેટ ૧.૮ રક. ગ્રા.) આલા.



કેયીના પ લટાણા કે રખટી કદના થમા છી ફે ષમત ૧૫-૨૦ રદલવ ના અંતયે આલું.



ફ્ના વડ તેભજ પભાખીના વ્મલાથથાન કયલા ભાટે ફ્ને ગયભ ાણીભાં ૫૦°વે તાભાને ૨૦
ભીનીટ વુધી ડુફાડી યાખલાની બરાભણ કયલાભા આલે છે .


ચીકુ

કામેર ડાી ય ફડેકવ ેથટ ૧૦ ટકા રગાડલુ.

વાભાન્મ વરાશ :


ફીજા શપ્તાભાં બરાભણ કયેર ખાતયન ૫૦ ટકા બાગ પ્રભાણે યાવામષણક ખાતય એભષનમભ વલ્પેટ
૨.૫ રકગ્રા. અથલા મુરયમા ૧.૩ રકગ્રા., સવગર વુય પથપેટ ૧-૨ રકગ્રા., મ્મુયેટ ઓપ ટાળ ૦.૫
રકગ્રા., છાષણમુ ખાતય ૦ રકગ્રા. અને ફામપર્ટટરાઇઝય (૦ ભી.રી. - ૦ ભી.રી. એઝટફેકટય,

પથપેટ વલ્મુષફષરસઝગ ફેક્ટેરયમા અને ટાળ ભષફષરસઝગ ફેક્ટેરયમા) આ ભષશનાભાં આલું.
ળુારન

વાભાન્મ વરાશ :


ળુઓને ૂયતા પ્રભાણભા વભતર આશાય આલ , જે ભાં દાણ 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 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.



ચભાવાની ળરૂઆત થતી શઈ

ળુઓના યશેઠાણભાં લયવાદી ાણીન બયાલ ના થામ તે પ્રભાણે

કઢ/ગભાણના બમાતષમાન ઢાલ અાલ.


કઢ/ગભાણની ઉચાઇ ૧૦ ફૂટથી લધાયે યાખલી, જે થી શલાની શેયપેય વયતાથી થઇ ળકે, ફપાય/ગયભી
ઓછી થામ અને બમાતષમાન બાગ વુક યશે.



વતત ુષ્ક લયવાદભાં નાના લાછયડા-ાડીમા કે અન્મ ુખ્ત ળુ વતત રાંફા વભમ વુધી બીંજામ નષશ
તે ભાટે તાડત્રી/તયાન ળેડ કે ાકી ગભાણ શેઠ યાખલા.


લનીકયણ

પીળયીઝ

ખુફ લીજી નાં વભમે ળુ વ્રુિ નીચે ફાધલા નષશ.

કૃષ લનીકયણ : લાલેતય :


પ્રથભ ફને ફીજા લયના લાલેતય દયમ્માનભાં સનદણ અને વપામ કયલી જઈએ.



જરૂરયમાત ભુજફ લાલેતયભાં સવચાઇ કયલી જઈએ.

વાભાન્મ વરાશ :


ભીઠા ાણીના ભથમ/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.



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. રદરેચલય નામક, ભદદનીળ પ્રાધ્માક (લનીકયણ)



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



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



ડૉ. ી. કે. યભાય
(જી.કે.એભ.એવ.)

, ભદદનીળ પ્રાધ્માક

(કૃષ શલાભાનળાથત્ર) અને

ષપ્રષન્વાર નડર ઓરપવય

Gramin Krishi Mausam Sewa
Agricultural Meteorological Cell
Navsari Agricultural University
Navsari – 396450, Gujarat
E-mail :- aasnavsari@gmail.com

NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

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

DATE OF ISSUE: 06/07/2021

Agromet Advisory Bulletin No: 28/2021 - 2022
-- Navsari District -Weather summary of preceding week 02 July to 06 July - 2021
Sr. No.

Name of Weather Parameters

Value

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Range of Rainfall (mm)
Range of Maximum Temperature (°C)
Range of Minimum Temperature (°C)
Range of Relative Humidity (%)
Range of Wind Speed (km/hrs)
Range of Cloud Cover (Okta)
Range of bright sunshine hours (hrs)
Last five days cumulative rainfall (mm)
Total Rainfall (mm)

0.0
32.2-34.7
23.5-26.5
68-96
3.5-9.3
0-8
7.4-10.0
0.0
550.0

IMD based Weather forecast for 07 July to 11 July –2021
Sr.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Weathers Parameters
Rainfall (mm)
Maximum temperature (°C)
Minimum Temperature (°C)
Max. Relative Humidity (%)
Min. Relative Humidity (%)
Wind Speed (km/hr.)
Wind Direction (Compass point)
Total Cloud Cover (Okta)

Weather
Summary/
Alert



Day – 1 Day - 2
Day - 3
Day - 4
(07/07) (08/07) (09/07) (10/07)
1
2
3
12
35
35
34
34
28
28
28
28
81
80
80
82
54
56
60
54
18
20
19
18
248
248
248
238
0
6
7
6

Day - 5
(11/07)
10
34
28
85
65
19
246
8

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



The Maximum temperature 34 to 35 °C. when the Minimum temperature is
28 °C. likely to be around.



The humidity in the air is likely to be between 54 and 85 percent.



The wind direction will be Westerly with an average speed of 18 to 20
km/h.



As per Extended range forecast, possibility of rainfall in Gujarat region is
likely to be above normal (8.98 mm) up to 17th July, 2021.

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::General  Due to pandemic of CORONA (COVID-19), Farmers should maintain social
distancing and safety precaution while handling farm machines and labour in

Advisory

the field.


Farmers are advised to complete the harvesting of summer crops as soon as
earlier.



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.



Farmers are advised to procure good quality and select the certified seed with
high yielding variety of Kharif crops for sowing monsoon season.

 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.
 For transplanting (TP) of paddy, Field should be puddle either with power
tiller/mini tractor/bullock just before TP. Level the puddle land.
 Apply recommended dose of manures and basal dose of fertilizer.
 Give root deep treatment with Bio-fertilizer or apply with manure.
 Transplant younger seedling at 20 cm x 15 cm spacing.
 Use 2-3 seedlings per hill for TP.
 Apply Pre emergence weedicide within 3 days of TP.

 25 kg Seeds dip in 24 liter of water treated with mercury fungicide 12 gm
+ Streptocycline sulphate 6gm seeds dip 8 hours for management of seed
borne diseases.
Sugarcane

Vegetative stage:
 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 Carbofuran 3G @ 33 kg/ha. in soil for control of sugarcane
borer.
 Drain stagnant water from the field for management of sugarcane
whitefly.

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 @ 10 ml/10 lit. or Fenazaquin 10 EC @ 10
ml/10 lit. water for management of mite.
Brinjal

Vegetative & Reproductive :
 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 for management of brinjal shoot and fruit borer.
 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.
 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.
 Fruit rot: Spraying Carbendazim 50 WP @ 10 g / 10 lit. water.
 For control of jassi d spray Imidacloprid 17.8 SL @ 3 ml./10 lit. of water.
 Red Spider Mite: 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/10 lit. water.
 Anthracnose: Spray Carbendizium @ 10 g/10 lit. of water.
 Remove rain water from field, improve drainage.

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 + Carbendazim 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.
 Spraying of Carbendazim @ 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 (2 g/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 irrigations at pea and marble stage of fruit at 15-20 days of
interval.
 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.
 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.
 In rainy season, give sufficient slop on the floor of animal shed to avoid
water logging.
 Height of animal shed should keep minimum 10 feet for aeration to
maintain the floor dry and to control humidity.
 Don’t keep the animal under tree when there is heavy lightning during
rain.

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))
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