ગ્રાભીણ કૃષ ભોવભ વેલા
કૃષ શલાભાન વેર
નલવાયી કૃષ ષલશ્લષલદ્યારમ
નલવાયી - ૩૯૬૪૫૦, ગુજયાત
નલવાયી કૃષ મુષનલર્સવટી

બાયત ભોવભ ષલજ્ઞાન ષલબાગ

ઇ-ભેઈર:- aasnavsari@gmail.com

(નલવાયી કૃષ ષલશ્લષલદ્યારમ અને બાયત ભોવભ ષલજ્ઞાન ષલબાગâFZF પ્રવારયત)

તા.૦૨/૦૫/ય૦ય૨

કૃષ શલાભાન ફુરેટીન નં : ૧૦/ ય૦ય૨ - ય૦ય૩
-- નલવાયી ષજલ્ર -ાછનાં વભમનું શલાભાન (તા. ૨૯ એષપ્રર થી ૦૨ ભે -૨૦૨૨)
અનું. નં.

Value

શલાભાન રયફ

૧.
ય.
૩.
૪.
.
૬.
૭.
૮.

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
34.0-40.5
23.5-26.5
54-93
1.2-7.9
0-5
9.6-10.5
0.0
કુર લયવાદ

૦.૦

આઈ. એભ. ડી. âFZF પ્રાપ્ત શલાભાન આગાશી (તા ૦૩ ભે થી ૦૭ ભે - ૨૦૨૨)
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

રદલવ-૪

રદલવ-૫

(૦૩/૦૫)
0
35
29
86
46
18
212
0

(૦૪/૦૫)
0
35
28
85
46
16
246
1

(૦૫/૦૫) (૦૬/૦૫) (૦૭/૦૫)
0
0
0
35
36
36
28
29
29
82
83
75
39
35
27
14
15
15
246
238
225
0
0
0

આઈ. એભ. ડી. , દ્લાયા ભેરી શલાભાનની આગાશી ભુજફ આગાભી ાંચ રદલવભાં આકાળ
આંષળક ચખ્ું યશેળે અને લયવાદ ડલાની વંબાલના નથી.



ભશત્તભ તાભાન ૩૫ થી ૩૬ વે . જમાયે રઘુત્તભ તાભાન ૨૮ થી ૨૯ વે. આવાવ યશેલાની
વંબાલના છે .



શલાભાં બેજનું પ્રભાણ ૨૭ થી ૮૬ ટકા લચ્ચે યશેલાની વંબાલના છે .



લનની રદળા દષિણ-ષશ્ચભ યશેળે જે ની વયેયાળ ગષત ૧૪ થી ૧૮ રક.ભી./કરાક યશેલાની ળકમતા
છે .



ષલથતૃત યેન્જની આગાશી ભુજફ , વાભાન્મ લયવાદ ડલાની ળક્મતા નથી અને ભશત્તભ તાભાન
અને રઘુતભ તાભાન ૧૦ ભે, ૨૦૨૨ વુધી વાભાન્મ (૩૭.૯૧°વે અને ૨૫.૨૭ °વે) યશેલાની
ળક્મતા છે .

-:: દષિણ ગુજયાત બાયે લયવાદ ષલથતાય ::વાભાન્મ
વરાશ



કયના (કલીડ-૧૯) યગચાાની ભશાભાયીના રીધે , ્ેડૂત ષભત્રએ ્ેતય ય ્ેતીની કાભગીયી



દયમ્માન ્ેત વાધન/ઓજાય અને ્ેત ભજુ ય વાથે એકફીજાથી વાભાજીક અંતય યા્લું અને તે
ભાટેની વાલધાની અને વરાભતી યા્લી તેભજ અગભચેતી જાલલી.
જ લનની ઝડ ૧૫ રકભી પ્રષત કરાક થી લધુ શમ ત દલા છાંટલાનુ ભુરતલી યા્લું .



્ેતયની ષલષલધ પ્રલુતીઓ જે લીકે નીંદાભણ , આંતય્ેડ , ષમત, યવામષણક ્ાતય અને દલાન છં ટકાલ
શલાભાનની ષથથષત ભુજફ કયલાની વરાશ આલાભાં આલે છે.




જભીનભાં બેજ નું જાલલા અને નીંદણ ષનમંત્રણ ભાટે ાક અલળે , બૂવું , યા , અથલા પ્રાષથટક
આલયણ ન ઉમગ કયલ.
કૃષ શલાભાન વરાશકાયી ફુરેટીંન અને શલાભાનની આગાશી અંગેની ભાષશતી ભેલલાં ભાટે ડાઉનરડ
કય ભેઘદૂત ભફાઇર એપ્રીકેળન, જે ્ેડુતને તેભની થથાષનક બાાભાં થથાન, ાક અને ળુધન ષલળે
શલાભાનઆધારયત કૃષ વરાશ પ્રદાન કયળે. ભેઘદૂત એપ્રીકેળનને ડાઉનરડ કયલા ભાટે નીચેની લરક ય
ષક્રક કય:

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
દાષભની ભફાઈર એપ્રીકેળનદ્લાયા આકાળીમ ષલજીની અગાઉથી ચેતલણી આલાભાં આલે છે
તેભજ આકાળીમ ષલજીથી ફચલા ળું કયલું અને ળું નષશ કયલું તેની ષલગતલાય ભાષશતી ૂયી ાડલાભાં
આલે છે . આથી ્ેડુતષભત્રને દાષભની ભફાઈર એપ્રીકેળન ડાઉનરડ કયલાની વરાશ આલાભાં આલે
છે . દાષભની એષપ્રકેળન ડાઉનરડ કયલા ભાટે નીચેની રીંક ય ષક્રક કય:
એન્રઈડ મુઝવય:


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
આઈ.ઓ.એવ. મુઝવય:https://apps.apple.com/app/id1502385645

ાક
ળેયડી

શલાભાન આધારયત કૃષ વરાશ
 ૂયતી ્ાતયની બરાભણ ભુજફ નાઇટ્રજન ્ાતય આલું. –
 ફીજ ડઝ – ૨૫૦ રકગ્રા. નાઇટ્રજન/શે. ના ૩૦% ભુજફ લાલણીના ૩ થી ૩.૫ ભાવ ફાદ,.
 ત્રીજ ડઝ – ૨૫૦ રકગ્રા. નાઇટ્રજન/શે. ના ૨૦% ભુજફ લાલણીના ૪ થી ૪.૫ ભાવ ફાદ.
 ચથ ડઝ – ૨૫૦ રકગ્રા. નાઇટ્રજન/શે. ના ૩૫% ભુજફ લાલણીના ૫.૫ થી ૬ ભાવ ફાદ (બાયે
ાા ચડાવ્મા શેરા).
 જભીન/લાતાલયણ અને ાકની અલથથા ભુજફ જરૂયી ષમત આલું. ઉનાાભાં - ૧૫-૧૭ રદલવના
ગાે ષમત આલું અથલા ટક ષમત અનાલી અને ફે શય લચ્ચે વૂકી તાયીનું આલયણ (ભરલચગ)
કયી ષમત ાણીની ફચત કયલી.
 ાકને લાલણીના ચાય ભાવ વુધી નીંદણ ભુક્ત યા્લું , આ ભાટે વભમાંતયે આંતય્ેડ અને શાથથી નીંદણ
કયલું અથલા નીંદણનાળક દલા ૨ ,૪-D (૧.૨ રકગ્રા. વરિમતત્લ/શે.) + ેયાક્લટ (૦.૬૦૦ રકગ્રા.
વરિમતત્લ/શે.) ૩૦-૬૦ રદલવ લચ્ચે છં ટકાલ કયલ.
 લાલણીના ૩-૩.૫ ભાવે અને ૫.૫-૬ ભાવે ાા ચડાલલા.
 ળેયડીના ાકભાં ડૂ્
ં ના લધેક ભાટે કાફોપમુયાન ૩જી ૩૩ કી.ગ્રા./શે. જભીનભાં આલુ.ં

ઉનાુ ડાંગય

ફૂટ અલથથા:


કમાયીભાં ૨-૩ વેભી. ાણી બયામ તે યીતે ષમત આલુ.ં



નાઇટ્રજન ્ાતયન ફીજ શપ્ત ૪૦ રકગ્રા. ના./શે. યણીના ૨૦-૨૫ રદલવ ફાદ આલ. ્ાતય

આતા શેરા ક્માયીભાંથી ાણી ષનતાયી દેલું અને ૧ રદલવ ફાદ પયી બયલું.

ઉનાુ કઠ

ડાંગયની ક્માયી નીંદણ ભુક્ત યા્લી. આ ભાટે શાથથી નીંદણ કયલું અને ેડી લીડય ચરાલલું.

 ાયલણી અને ્ારા ુતી લાલણીના ૧૫-૨૦ રદલવ ફાદ કયલું.
 ્ેતયને લાલણીના ૪૫ રદલવ વુધી નીંદણ ભુક્ત યા્લું. આ ભાટે શાથથી નીંદણ કયલુ અને આંતય ્ેડ
કયલી.
 જભીન અને લાતાલયણ ધ્માને યા્ી ષમત આલું.

બીંડા

ચી

જરૂરયમાત ભુજફ આંતય્ેડ અને લનદાભણ કયલી.
ૂર્સત ્ાતય તયીકે ૫૦ રકર પ્રષત શેકટય પ્રભાણે નાઇટ્રજન આલું. (મુરયમા: ૧૦૯ રકર પ્રષત શેકટય)
જરૂરયમાત ભુજફ ષમત આલું.
બીંડાભાં ાન કથીયી ના ષનમંત્રણ ભાટે પેનાઝાકલીન ૧૦ ઈવી અથલા પ્રગાયઈયટ ૫૭ ઇવી ૧૦
ષભરી./૧૦ રીટય ાણીભાં બેલી ાક ઉય છં ટકાલ શલાભાન ચખ્ુ શમ ત્માયે કયલ.
 જરૂરયમાત ભુજફ આંતય્ેડ અને લનદાભણ કયલી.
 જરૂરયમાત ભુજફ ષમત આલું.





ગુલાય

 જરૂરયમાત ભુજફ આંતય્ેડ અને લનદાભણ કયલી.
 જરૂરયમાત ભુજફ ષમત આલું.

યલ

 જરૂરયમાત ભુજફ ષમત આલું.

ટટડા

 જરૂરયમાત ભુજફ ષમત આલું.

વુયણ



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



ગાંઠને ૯૦ x ૯૦ વેભી. ના અંતયે યણી કય.




્ાડાભાં ઉબા યી અને શલાભાનની ભાષશતીને ધ્માનભાં યા્ી શલું ાણી આલું .
દષિણ ગુજયાતના બાયે લયવાદીમ ષલથતાયભાં વેન્રીમ ્ેતીથી વૂયણની ગજે ન્ર જાત ઉગાડલા ભાંગતા
્ેડૂતએ વજીલ ્ેતી ઉત્ારદત ૦૦ ગ્રાભ લજનનાં વૂયણના ટૂકડાને રઇ તેને ૧-ય રકર રીભડાના
્ તથા ષફમાયણના ૧ રકર લજન દીઠ  ગ્રાભ ટ્રામકડભાય શયજીમાનભ બેલેર ૧ ડર છાણની
યફડીભાં ભાલજત આી છાંમડાભાં વૂકલી લાલેતય કયલું.



લાલેતય વભમે ૩૬ ટન/શે. છાષણમા ્ાતય : રીભડાન ્ (૧૦:૧ નું પ્રભાણ) કે જે ભાં ય. રકર/ટન



યતાુ

તાષનમા
આંફા



પ્રભાણે બેલેર ટ્રામકડભાય શયજીમાનભ ષભશ્રણન ઉમગ કયલ તથા વાથે વાથે ૧ ટન/ શેકટય
રીભડાન ્ ણ આલ.
વૂયણના ્ાડાની લચ્ચેની ્ારી જગ્માભાં પયી ાછ ચીન રીર ડલાળ ય૦ રકર/શેકટય ષફમાયણ
રઇ કયલ તથા ૪ થી ૬૦ રદલવભાં તેને ્ાડાભાં દફાલી દેલ તથા વાથે વાથે ૩ ટન/ શેકટય યા્
ણ આલી.
કંદના ટુકડાને ક્રયામયીપવ + ફાલીથટીન ની કંદ ભાલજત આી છામાભાં વુકવ્મા ફાદ યણી
કયલી.



ગાંઠને ૯૦ x ૯૦ વેભી. ના અંતયે યણી કય.



શલાભાનની ભાષશતીને ધ્માનભાં યા્ી શલું ાણી આલું.



ગાંઠને ૯૦ x ૯૦ વેભી. ના અંતયે યણી કય.



શલાભાનની ભાષશતીને ધ્માનભાં યા્ી શલું ાણી આલું.

વાભાન્મ વરાશ :



આંફાના ભેઢની ઈમ થડભાંથી ળધીને ભાયી ના્ અને કાણાંની અંદય કરયામયીપવ ૨૦ ઈવી ય
ભી.રી./૧૦ રી. રાલણ નાં્ી કાદલથી કાણાં ફંધ કયી દેલા શલાભાન ચખ્ુ શમ ત્માયે આલું.
કેયી લટાણા જે લડી થામ ત્માયે મુરયમા (૮૦૦ ગ્રાભ) અથલા અભષનમભ વલ્પેટ (૧.૮ રકગ્રા) ્ાતય
આલું.
આંફાલાડીભાં કેયી લટાણા જે લડી થામ ત્માયે અને ૨૫ રદલવના આંતયે એભ ફે રદલવ ષમત આલું.
કેયી લટાણા જે લડી થમા ફાદ એન. એ. એ. (૨ ગ્રાભ) + મુરયમા (૨ રકગ્રા.) અથલા નલેર ઓગેષનક
રીકલીડ ન્મુરટ્રઅન્ટ (૧.૫ રી.) ના્ી શલાભાન ચખ્ુ શમ ત્માયે છં ટકાલ કયલ. ફીજ છં ટકાલ ૨૫
રદલવ ફાદ કયલ.
આંફાની લાડીભાં પભા્ીના ષનમંત્રણ ભાટે પભા્ીના ીંજય (૧૦ ટ્રે/શે.) ભૂકલા.



કારલણ યગ તેભજ અન્મ યગનાં ષનમંત્રણ ભાટે કાફેન્ડેઝીભ ૫૦






ાણીભાં ના્ી શલાભાન ચખ્ુ શમ ત્માયે છં ટકાલ કયલ.

% લે.ા. ૧૦ ગ્રાભ /૧૦ રીટય

ચીકુ

વાભાન્મ વરાશ :


એભષનમભ
વલ્પેટ ૧.૩ રકગ્રા. અથલા મુરયમા ૦.૬ રકગ્રા., લવગર વુય પથપેટ ૦.૮ રકગ્રા., મ્મુયેટ ઓપ ટાળ
ફીજા ષલબાજનભાં બરાભણ કયેર ્ાતયન ૨૫ ટકા બાગ પ્રભાણે યાવામષણક ્ાતય

૦.૩ રકગ્રા., છાષણમુ ્ાતય ૨ રકગ્રા. આ ભષશનાભાં શલાભાન ચખ્ુ શમ ત્માયે આલુ.ં

ળુારન

ચીકુની લાડીભાં પભા્ીના ષનમંત્રણ ભાટે પભા્ીના ીંજય (૧૦ ટ્રે/શે.) ભૂકલા.

વાભાન્મ વરાશ :


ળુઓને દૂધ ઉત્ાદન અને ષનબાલની જરૂરયમાત ધ્માનભાં રઈ ૂયતા પ્રભાણભા વભતર આશાય
આલ. તેભજ ળુઓના યશેઠાણ ચખ્ા યા્લા , રદલવ દયમ્માન વભમાંતયે ભ-ભૂતય ન ષનકાર











લનીકયણ

કૃષ લનીકયણ : લાલેતય :


પીળયીઝ

કયલ.
ળુઓને ઉચ્ચ ગુણલત્તાલાું ્નીજિાય ષભશ્રણ દૈષનક આલું જે ઈએ. જે ની ભાત્રા ળુષચરકત્વક
વરાશ ભુજફ અથલા તેનું ૅટકગ યના ષનદેળાનુવાય આલાન યશે છે .
ળુઓને મગ્મ આશાયભા જરૂયીમાત પ્રભાણે ્ષનજમુકત 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 રાલણથી ફયાફય વાપ કયલા.
ળુઓનાં ઇતયડીના ષનમંત્રણ ભાટે ડેલ્ટાભેથીન અથલા એભીટાઝય ૨ ભી.રી./ષરટય ાણીભાં ના્ને
છાંટલી (દલાની ફટર ઉય ર્ેરી વૂચનાન અભર કયલ).
ળુઓ જમાયે ઈચ્છે ત્માયે ાણી ી ળકે તેલી વ્મલથથા ઉબી કયલી જઈએ અથલા ઓછાભાં ઓછુ
રદલવભાં ચાયથી ાંચ લ્ત જરૂયીમાત ભુજફ ાણી ીલડાલલું જઈએ.
કઢ/ગભાણની ઉચાઇ ૧૦ ફૂટથી લધાયે યા્લી, જે થી શલાની શેયપેય વયતાથી થઇ ળકે, ફપાય/ગયભી
ઓછી થામ અને બમાતષમાન બાગ વુક યશે.
ષલમા ફાદ લાછયડા/ાડીમાને અડધાથી એક કરાકની અંદય ૫૦૦ ભી.રી. જે ટરું ચીક / ્ીરં
ીલડાલલું ત્માયફાદ ંદય રદલવ વુધી લછયડા/ાડીમાં કુર લજન ના ૧૦ ભાં બાગનું દૂધ/રદલવ
ીલડાલલું.
ગયભીની ઋતુભાં ળુઓનું ળાયીરયક તાભાન જલામ યશે તે ભાટે કઢ/ગભાણભાં ં્ાની વ્મલથથા
કયલી અથલા ફયના વભમભાં લૃિના છામડાભાં યા્ી ળકામ.
પ્રથભ ફને ફીજા લયના લાલેતય દયમ્માનભાં લનદણ અને વપામ કયલી જઈએ.

વાભાન્મ વરાશ :


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



દયમ્માન ૂયતી ભાત્રાભાં ્યાક આલકાયણ કે આ લાતાલયણ ભાછરી/ભીઠા ાણીના જીંગા ભાટે
અનુકૂ છે .
તાલભાં ાણીનું રેલર જાલલું અને લધુ લયવાદ આલે ત્માયે તાલના આઉટરેટ થડી ભાત્રાભાં
્રલા તેથી ાણીનું રેલર જલામેરું 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. યા્રીમા, વશ પ્રાધ્માક (લનથષત યગળાથત્ર)



ડૉ. વી. જી. ઈટલારા, વંળધન લૈજ્ઞાષનક (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
(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: 02/05/2022

Agromet Advisory Bulletin No: 10/2022 - 2023
-- Navsari District -Weather summary of preceding week 29 April to 02 May - 2022
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
34.0-40.5
23.5-26.5
54-93
1.2-7.9
0-5
9.6-10.5
0.0
0.0

IMD based Weather forecast for 03 May to 07 May - 2022
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



Day – 5
(07/05)
0
36
29
75
27
15
225
0

As per IMD weather forecasts over the next five days, the sky will be partly
clear and there is chance no rainfall.

Summary/
Alert

Day – 1 Day - 2
Day - 3
Day - 4
(03/05) (04/05) (05/05) (06/05)
0
0
0
0
35
35
35
36
29
28
28
29
86
85
82
83
46
46
39
35
18
16
14
15
212
246
246
238
0
1
0
0



The Maximum temperature 35 to 36 °C. when the Minimum temperature is
28 to 29 °C. likely to be around.



The humidity in the air is likely to be between 27 and 86 percent.



The wind direction will be South-West with an average speed of 14 to 18
km/h.



As per Extended range forecast, possibility of no rainfall and maximum
temperature and minimum temperature likely to remain normal 37.91 °C
and 25.27 °C upto 10th May, 2022.

-:: 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.
 If wind speed is high >15 kmph, so avoid spraying of pesticide.
 To carryout Interculturing, weeding, spraying chemical and applying fertilizer
in sown crops and also Irrigation as per the weather condition.
 Use crop residue, straw, plastic mulch for conservation of soil moisture and
weed control.
 Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services
and information on weather forecasting, which will provide weather based
agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their
local language. 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
 Download the DAMINI Mobile application to ensure the safety through
monitoring sky lightning activity. It will provide the alert and detail description
of instruction, precaution, Do and Don't. Click on the following link to download
the DAMINI application.
Android users:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
IOS users:https://apps.apple.com/app/id1502385645

Crop

Weather based Agro-Advisory

 Apply split dose of Nitrogen fertilizer as per recommendation- 2nd dose
30% of 250 kg N/ha at 3-3.5 month after planting, 3rd dose 20% of 250 kg
N/ha at 4-4.5 month after planting and 4th dose 35% of 250 kg N/ha at
5.5-6 month after planting (before final earthing up).
 As per soil/climatic condition and stage of crop irrigation apply- summer
at 15-17 day interval or adopt drip method of irrigation and mulching of
trash in between two rows of crop to save irrigation water.
 Keep crop weed free upto 4 months of planting by interculturing, hand
weeding or apply post emergence weedicide like 2,4-D (1.2 kg ai/ha)+
Paraquat (0.600 kg ai/ha) after 30-60 DAP.
 Earthing up should be done at 3-3.5 and 5.5-6 months after planting.
 Application of Carbofuron 3G @ 33 kg/hac. in soil for control of sugarcane
shoot borer.
Summer Paddy Tillering stage:
 Keep 2-3 cm standing water in transplanted field.
 Apply recommended split dose of Nitrogen (20 kg/ha.) at 20-25 days
after transplanting. Before application of fertilizer drain water from filed
and apply 1 day after.
Sugarcane



Summer Pulse
crop

Okra

Cow Pea
Cluster bean

Keep weedfree the field by hand weeding interculturing with paddy
weeder.
Land preparation /Sowing :
 Thinning and gap filling should be done to maintain plant population at
15-20 days after sowing.
 Keep field weedfree by hand weeding and intercultuing upto 45 days after
sowing.
 Apply irrigation as per the need, consider climate and soil type.
 Interculturing & weeding should be carried out.
 Apply top dressing of Nitrogen i.e., 50 kg/ha (Urea: 109 kg/ha)
 Apply irrigation as per need.
 Spraying of Fenazaquin 10 EC or Propargite 57 EC @ 10 ml./10 Lit. of
water for red Spider Mite for Okra crop during clear weather condition.
 Interculturing & weeding should be carried out.
 Apply irrigation as per need.
 Interculturing & weeding should be carried out.
 Apply irrigation as per need.

Pointed gourd

 Apply irrigation as per requirement.

Little gourd

 Apply irrigation as per requirement.

Elephant foot
yam

Greater yam

Tannia
Mango

 Treat the corm seed with 0.1 % Carbendazim + fresh thick cow dung
slurry, dry it and burry it vertically in the pits.
 Planting the corm seed at the spacing of 90 x 90 cm.
 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.
 Treat the tuber seed with Chlorpyriphos + Bavistin and dry in shade, then
planting should be done.
 Planting the corm seed at the spacing of 90 x 90 cm.
 Give light irrigation considering the weather information.
 Planting the corm seed at the spacing of 90 x 90 cm.
 Give light irrigation considering the weather information.
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.
 Give fertilizer Urea @ 800 g or Ammonium Sulphate @ 1.8 kg at pea stage
of fruit.
 Give two irrigations at pea stage of fruit and followed by 25 days of first
irrigation.
 Two foliar spray of NAA (2 g) + Urea (2 kg) or 1.5 % Novel organic liquid
nutrient (1.5 lit.) of 100 Lit. water at pea stage of fruit and 25 days after
first spray in clear weather condition.
 Install Methyl Eugenol trap (10 traps/ha.) for controlling Fruit Flies in
mango orchard.

Sapota

Livestock

Forestry

 Spraying of Carbendazim 50 WP @ 10 g/10 lit. water for control of
Anthacnose disease during clear weather condition.
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.
 Install Methyl Eugenol trap (10 traps/ha.) for controlling Fruit Flies in
sapota orchard.
General Advise :
 Provide adequate quantity of balanced ration by considering the milk
production and maintenance.
 All the livestock should provided with good quality of mineral mixture, for
that dose rate are as per the prescription label on the packing or as guided
by veterinary doctor.
 Good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder provided 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 tick 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.
 Young calves should be offered with approximate 500 ml. of Colostrums
within half an hour of calving. Thereafter for next 15 days, milk should be
offered at the amount of 1/10th of body weight in a day.
 In the summer season, to maintain the body temperature, it is advisable
that to keep fan in the shade or can keep the animal under the shadow of
the tee.
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. C. G. Intwala, Research Scientist (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
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)

તાયી્
૦૩/૦૫/૨૦૨૨
૦૪/૦૫/૨૦૨૨
૦૫/૦૫/૨૦૨૨
૦૬/૦૫/૨૦૨૨
૦૭/૦૫/૨૦૨૨
૦૩/૦૫/૨૦૨૨
૦૪/૦૫/૨૦૨૨
૦૫/૦૫/૨૦૨૨
૦૬/૦૫/૨૦૨૨
૦૭/૦૫/૨૦૨૨
૦૩/૦૫/૨૦૨૨
૦૪/૦૫/૨૦૨૨
૦૫/૦૫/૨૦૨૨
૦૬/૦૫/૨૦૨૨
૦૭/૦૫/૨૦૨૨
૦૩/૦૫/૨૦૨૨
૦૪/૦૫/૨૦૨૨
૦૫/૦૫/૨૦૨૨
૦૬/૦૫/૨૦૨૨
૦૭/૦૫/૨૦૨૨
૦૩/૦૫/૨૦૨૨
૦૪/૦૫/૨૦૨૨
૦૫/૦૫/૨૦૨૨
૦૬/૦૫/૨૦૨૨
૦૭/૦૫/૨૦૨૨
૦૩/૦૫/૨૦૨૨
૦૪/૦૫/૨૦૨૨
૦૫/૦૫/૨૦૨૨
૦૬/૦૫/૨૦૨૨
૦૭/૦૫/૨૦૨૨
૦૩/૦૫/૨૦૨૨
૦૪/૦૫/૨૦૨૨
૦૫/૦૫/૨૦૨૨
૦૬/૦૫/૨૦૨૨
૦૭/૦૫/૨૦૨૨
૦૩/૦૫/૨૦૨૨
૦૪/૦૫/૨૦૨૨
૦૫/૦૫/૨૦૨૨
૦૬/૦૫/૨૦૨૨
૦૭/૦૫/૨૦૨૨

ડાંગ
0
0
0
0
0
35
35
35
36
36
29
28
28
29
29
77
88
67
77
67
23
23
20
20
15
13.9
13
9.8
11.9
12.9
W
W
W
W
W
0
0
0
0
0

નલવાયી
0
0
0
0
0
35
35
35
36
36
29
28
28
29
29
86
85
82
83
75
46
46
39
35
27
18.3
15.9
13.5
15.1
14.9
SW
SW
SW
SW
SW
0
1
0
0
0

લરવાડ
0
0
0
0
0
35
35
35
36
36
29
28
28
29
29
87
85
82
86
81
42
43
35
35
27
14.7
12.9
10.5
12.1
13.1
SW
W
W
W
SW
0
1
0
0
0

