
 

 

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સવેા  
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિસલાહ બલેુટીન 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીય ષવભાગ  
તા.૦૪-૧૧-૨૦૧૫ થી તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૫  

 

 

(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમસેવા, સકૂી ખેતી સશંોધન કેન્દ્ર,જુ.કૃ.ય.ુ,તરઘડિયા અને ભારત મૌસમ ષવભાગ રારા સપંન્ન) 
કૃષિહવામાન બલુટેીન ન.ં ૬૩/૨૦૧૫ 

પાછલા અઠવાિીયાનુ ં રાજકોટનુ ંહવામાન 

હવામાન પરરબળો  

વરસાદ(મી.મી.) 0.00-0.00 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 31.0-33.7 

લઘતુમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 15.0-20.0 

ભેજ(%) સવાર 62-64 

ભેજ(%) બપોરબાદ 37-48 

પવનની ગષત (રકમી/કલાક) 3.77-6.33 

હવામાન આગાહી: પત્રક-ક 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીય ષવભાગ-હવામાન આગાહી  

તા.૦૪-૧૧-૨૦૧૫ થી તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૫  
કૃષિ સલાહ:  

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

રાજકોટ: જીલ્લામાં આગામી તા.૦૪-૧૧-૨૦૧૫ થી તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૫ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને અંશતહ થી 
મધ્યમ વાદળ છાયુ ં  રહશેે અને વરસાદની શક્યતા નથી. પવનની રદશા વાયવ્ય, અગ્નન અને ઈશાનની  
રહવેાની અને પવનની ઝડપ ૯ થી ૧૫ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન 
રદવસ દરમ્યાન ૩૦-૩૬ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંતેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૮-૨૧ ડીગ્રી સેલ્શીયસ 
જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 

તારીખ રદવસ-૧  
૦૪-૧૧-૧૫ 

રદવસ-૨ 

૦૫-૧૧-૧૫ 

રદવસ-૩ 

૦૬-૧૧-૧૫ 

રદવસ-૪ 

૦૭-૧૧-૧૫  

રદવસ-૫ 

૦૮-૧૧-૧૫ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 36 30 35 35 36 

લઘતુમ  તાપમાન (સે.ગે્ર) 20 18 19 20 21 

વાદળની ગ્સ્થષત(ઓકટા) 3 2 1 1 0 

મહતમ ભેજ (%) સવાર 47 48 52 45 34 



લઘતુમ ભેજ (%) બપોરબાદ 28 28 28 28 22 

પવનની ગષત (રકમી/કલાક) 9 12 11 13 15 

પવનની રદશા (ડીગ્રી) 328 326 328 120 37 

જામનગર: જીલ્લામા ંઆગામી  તા.૦૪-૧૧-૨૦૧૫ થી તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૫ દરમ્યાન હવામાન   સકંુુ અને  અંશતહ 
થી મધ્યમ વાદળ છાયુ ં રહશેે  અને વરસાદની શક્યતા નથી . પવનની રદશા પવૂવ, વાયવ્ય અને ઇશાનની 
રહવેાની અને પવનની ઝડપ ૧૨ થી ૧૬ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન 
રદવસ દરમ્યાન ૩૩-૩૪ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૩ થી ૨૪ ડીગ્રી 
સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે.  

તારીખ રદવસ-૧  
૦૪-૧૧-૧૫ 

રદવસ-૨ 

૦૫-૧૧-૧૫ 

રદવસ-૩ 

૦૬-૧૧-૧૫ 

રદવસ-૪ 

૦૭-૧૧-૧૫  

રદવસ-૫ 

૦૮-૧૧-૧૫ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 34 34 33 34 34 

લઘતુમ  તાપમાન (સે.ગે્ર) 24 23 23 24 24 

વાદળની ગ્સ્થષત(ઓકટા) 3 2 1 0 0 

મહતમ ભેજ (%) સવાર 47 55 64 46 34 

લઘતુમ ભેજ (%) બપોરબાદ 31 30 33 32 23 

પવનની ગષત (રકમી/કલાક) 12 13 12 12 16 

પવનની રદશા (ડીગ્રી) 340 330 331 108 47 

અમરેલી: જીલ્લામા ંઆગામી  તા.૦૪-૧૧-૨૦૧૫ થી તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૫ દરમ્યાન  સકંુુ અને  અંશતહ થી મધ્યમ 
વાદળ છાયુ ંરહશેે અને વરસાદની શક્યતા નથી. પવનની રદશા વાયવ્ય, નૈઋત્ય અને ઈશાનની રહવેાની અને 
પવનની ઝડપ ૮ થી ૧૫ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન રદવસ દરમ્યાન 
૩૪-૩૫ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંતેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૯-૨૨ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની 
સભંાવના છે. 

તારીખ રદવસ-૧  
૦૪-૧૧-૧૫ 

રદવસ-૨ 

૦૫-૧૧-૧૫ 

રદવસ-૩ 

૦૬-૧૧-૧૫ 

રદવસ-૪ 

૦૭-૧૧-૧૫  

રદવસ-૫ 

૦૮-૧૧-૧૫ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 35 34 34 34 34 

લઘતુમ  તાપમાન (સે.ગે્ર) 22 20 19 20 22 

વાદળની ગ્સ્થષત(ઓકટા) 3 1 1 1 0 

મહતમ ભેજ (%) સવાર 49 51 49 46 34 

લઘતુમ ભેજ (%) બપોરબાદ 32 32 32 31 26 

પવનની ગષત (રકમી/કલાક) 8 11 11 13 15 

પવનની રદશા (ડીગ્રી) 323 319 331 218 28 

સરેુન્રનગર: જીલ્લામા ંઆગામી  તા.૦૪-૧૧-૨૦૧૫ થી તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૫ દરમ્યાન  સકંુુ અને  અંશતહ થી 
મધ્યમ વાદળછાયુ ંરહશેે અને વરસાદની શક્યતા નથી. પવનની રદશા  વાયવ્ય અને ઈશાનની રહવેાની અને 
પવનની ઝડપ ૮ થી ૧૪ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન રદવસ દરમ્યાન 
૩૪-૩૫ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંતેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૯-૨૨ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની 



સભંાવના છે. 
તારીખ રદવસ-૧  

૦૪-૧૧-૧૫ 

રદવસ-૨ 

૦૫-૧૧-૧૫ 

રદવસ-૩ 

૦૬-૧૧-૧૫ 

રદવસ-૪ 

૦૭-૧૧-૧૫  

રદવસ-૫ 

૦૮-૧૧-૧૫ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 35 34 34 34 34 

લઘતુમ  તાપમાન (સે.ગે્ર) 22 20 19 20 22 

વાદળની ગ્સ્થષત(ઓકટા) 3 2 1 0 0 

મહતમ ભેજ (%) સવાર 39 40 43 36 27 

લઘતુમ ભેજ (%) બપોરબાદ 24 22 23 22 16 

પવનની ગષત (રકમી/કલાક) 9 9 8 11 14 

પવનની રદશા (ડીગ્રી) 323 323 309 67 31 

 આગામી તા.૦૪-૧૧-૨૦૧૫ થી તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૫ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ,  સકંુુ અને  અંશતહ થી મધ્યમ 
વાદળછાયુ ંરહશેે અને   વરસાદની શક્યતા નથી.  

 હાલ હવામાન સાનકુુળ હોય ચોમાસુ ંપાકોની કાપણી થય ગયેલ હોય તો તે જમીનમાં ષશયાળુ પાકો જેવા કે 
લસણ,ચણા, ઘઉં, જીરંુ, ધાણાના પાકનુ ંપસદંગી મજુબ વાવેતર કરવુ.ં 

 કપાસ અને શાકભાજી પાકોને જરૂરરયાત મજુબ ટીપા પધ્ધષતથી  ષપયત આપવુ.ં 
મખુ્ય 
પાક  

પાક અવસ્થા  રોગ/જીવાત/જાત  કષૃિ સલાહ  
(૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાટંવી ) 

લસણ  વાવેતર  

 

 

 

ગજુરાત લસણ-૨,૪,૫ અથવા 
સ્થાષનક જાત 

પાયામા ં ૨૫ કી.ગ્રા. નાઈરોજન,  ૫૦ કી.ગ્રા. ફોસ્ફોરસ,   
૫૦ કી.ગ્રા. પોટાશ અને ૨૫૦ કી.ગ્રા. એરંિીનો ખોળ પ્રષત 
હકે્ટર મજુબ આપી વાવણી કરવી. 

ચણા વાવેતર  

 

 
 

ગજુરાત ચણા-૨,૩, પાયામા ં ૨૦ કી.ગ્રા. નાઈરોજન,  ૪૦ કી.ગ્રા. ફોસ્ફોરસ,   
પ્રષત હકે્ટર મજુબ આપી ચણાની વાવણી કરવી. 
વાવેતર વખતે ચણાના બીજને ૨૫૦ ગ્રામ રાઈઝોબીયમ 
કલ્ચરનો પ્રષત ૧૦ કી.ગ્રા. મજુબ પટ આપવો. 

ઘઉં 
 

વાવેતર  

 

લોક-૧,  
જી.ડબ્લલ્ય-ુ૪૯૬ 

પાયામા ં૧૩૦ કી.ગ્રા. િીએપી,  ૮૦ કી.ગ્રા. યડુરઆ અને ૨૫  
કી.ગ્રા. ઝીંક સલ્ફેટ     પ્રષત હકે્ટર મજુબ આપી  ઘઉંની 
વાવણી કરવી. 

જીરંુ  વાવેતર ગજુરાત  જીરંુ-૪   પાયામા ં૩૩ કી.ગ્રા. િીએપી પ્રષત હકે્ટર મજુબ આપી  જીરૂની  
વાવણી કરવી. 
વાવેતર વખતે જીરૂના બીજને થાયરમ ૨ ગ્રામ પ્રષત ૧ 
કી.ગ્રા. મજુબ પટ આપવો. 

ધાણા વાવેતર ગજુરાત ધાણા-૨ પાયામા ં ૨૨ કી.ગ્રા. િીએપી પ્રષત હકે્ટર મજુબ આપી  
ધાણાની  વાવણી કરવી. 
વાવેતર વખતે ધાણાના બીજને થાયરમ ૨ ગ્રામ પ્રષત ૧ 



કી.ગ્રા. મજુબ પટ આપવો. 

કપાસ ચાપંવા બેસવા, 
ફુલ અને જીંિવા 
બધંાવા અને 
વીણી 

લીલી પોપટી,  સફેદ માખી  

 
 

 

 
 

ખાખર/પીળાશ 

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

સતત ઊંચા તાપમાનના કારણે કપાસ પીળા પિેલ હોય  
કપાસના પાકને  યરુીયા અને અમોષનયમ સલ્ફેટ ખાતર ૬૦ 
કી.ગ્રા./હ.ે આપવુ.ં તેમજ ષપયત આપવુ.ં 

એરંિા વધૃ્ધધ, ફુલ અને 
ગિ બધંાવા  

લીલી પોપટી,  સફેદ માખી  

 
 

લીલી પોપટી અને સફેદ માખીના  ષનયતં્રણ માટે એસીફેટ 
૧૫ ગ્રામ અથવા ઈમીિાક્લોપ્રીિ ૧૭.૮ ટકા ૫ .લી. ૧૦ 
લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી છાટંવી. તેમજ ષપયત આપવુ.ં  

 

ડુગંળી  ધરંુ/પાક કાપણી  પીળી પત્તી, તળાજા લાલ, 
એગ્રી ફાઉંિ િાકક  રેિ, પસૂા 
સફેદ, 
 

જાંબલી ધાબા  

 

ષશયાળુ ડુગંળી માટે ધરંુ તૈયાર કરવા ૧૦-૧૨ 
કી.ગ્રા.બીજ/હ.ે ગાદી ક્યારા બનાવીને વાવેતર કરવુ.ં બીજને 
કેપ્ટન/થાયરમ દવાનો ૨-૩ ગ્રામ/કી.ગ્રા. પ્રમાણે પટ 
આપવો. 
 

ડુગંળીના પાકમા ં જાંબલી ધાબાના રોગના ષનયતં્રણ માટે 
મેન્દ્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ૨૭ ગ્રામ અથવા 
ફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ ડદવસના અંતરે ત્રણ છટંકાવ 
કરવા. 

વેલાવાળા 
શાકભાજી  

ફૂલ અને ફળ તળછારોv► મેન્દ્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ૨૭ ગ્રામ 
અથવાફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ ડદવસના અંતરે ત્રણ 
છટંકાવ કરવા. 
વહલેુ ં 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.  

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 
રીનાક્ષીપાયર   દવા ૩ ષમલી ૧૦ લીટર પાણીમા ં ષમશ્ર 



 

 

કથીરી  

 

કરીને છટંકાવ કરવો. 
 રીંગણી અને ટમેટીના પાકમાં પાન કથીરીના ષનયતં્રણ 

માટે પ્રોપરગાઈટ દવા ૧૦ ષમલી/૧૦ લીટર પાણીમા ં
ષમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. 

વટાણા 
ગાજર  

વાવેતર  

 
શાકભાજી માટે વટાણાની પસુા પ્રગષત અને ગાજરની પસુા રુધીરા અને પસુા કેસર જતો 
પસદં કરવી. 

કોબી અને 
ફ્લાવર  

વદૃ્ધિ/દિા ડહરાફૂદુ કોબી અને ફ્લાવરમા ં ડહરાફૂદાણા ષનયતં્રણ માટે સ્પીનોસાદ 
૩ ષમલી/૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી છટંકાવ કરવો  

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. તયા ંસફેદ માખીથી ફેલાતો 
હોવાથી તેના ષનયતં્રણ માટે હોસ્ટાથીયોન દવા ૨૦ 
મી.લી./૧૦ લી. પાણીમા ંષમશ્ર કરી છટંકાવ કરવો.  

ભીંડા ફુલ/ફળ ચસુીયાતથા ડુખં અને ફળ 
કોરી ખાનાર ઈયળ  

 

 

કથીરી  

 

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  પ્રોપરગાઈટ 
દવા ૧૦ ષમલી/૧૦ લીટર પાણીમા ં ષમશ્ર કરીને છટંકાવ 
કરવો. 

ગવુાર વધૃ્ધધ/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 ષમલી /૧૦ લીટર 
પાણીમા ંષમશ્ર કરી છટંકાવ કરવો.  

લીંબ ુ - બદામી ટપકા  

પાનકોરીયુ ં 

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



 

જા.ન.ંજુકૃય/ુસવૈં(સખુે)/એગ્રોમેટ/બલુેટીન/  /૨૦૧૫ 
તરઘડિયા(રાજકોટ),તારીખ: ૦૩/૧૧/૨૦૧૫. 

 

 
 

 

 

પ્રષત, 
તતં્રીશ્રી/િાયરેકટરશ્રી, 
રાજકોટ,   

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

સશંોધન વૈજ્ઞાષનક (સકુી ખેતી) 

જુનાગઢ કૃષિ યષુનવસીટી 
તરઘિીયા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પશ/ુમર
ઘા  

 

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


