
 ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા  

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિસલાહ બુલેટીન 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીય ષવભાગ 

તા.૭-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.૧૧-૧૧-૨૦૨૦ 

 

(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા ,સૂકી ખેતી સંશોધન કેન્દ્ર ,જુ.કૃ.યુ,.તરઘષિયા અન ેભારત મૌસમ ષવભાગ રારા સંપન્ન( 

ગુજરાતના ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના ષજલ્લાઓનુ ં કૃષિ હવામાન બુલેટીન ન.ં૬૪/૨૦૨૦ 

પાછલા અઠવાિીયાનુ ંરાજકોટનુ ંહવામાન 

હવામાન પષરબળો  

વરસાદ(મી.મી( 0.0 

મહતમ તાપમાન  ( સે.ગે્ર( 33.5-34.6 

લઘુતમ તાપમાન  ( સે.ગે્ર( 16.8-18.2 

ભજે (%(સવાર 50-63 

ભજે (%(બપોરબાદ 24-34 

પવનની ગષત  ( ષકમી/કલાક( 2.3-2.9 

 હવામાન આગાહી :પત્રક-ક 

ઉતરસૌરાષ્ટ્ર  ખેત આબોહવાકીય ષવભાગ-હવામાન આગાહી ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ સવારના ૮.૩૦ સુધી  

તા.૦૭-૧૧-૨૦૨૦ થી ૧૧-૧૧-૨૦૨૦ 

કૃષિ સલાહ : 

 ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માષહતી અનુસાર અત્રનેા ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ 

સેવા ષવભાગ, જુનાગઢ કૃષિ યુષનવસીટી, તરઘિીયા તરફથી જણાવવામા ંઆવ ે છે કે ,ઉતર સૌરાષ્ટ્ર  ખેત 

આબોહવાકીય ષવસ્તારના   

રાજકોટ :  

 તારીખ 
ષદવસ-૧ 

૦૭-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૨ 

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૩ 

૦૯-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૪ 

૧૦-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૫ 

૧૧-૧૧-૨૦૨૦ 
પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન  ( સે.ગે્ર( 35 36 35 35 35 

લઘુતમતાપમાન  ( સે.ગે્ર( 20 20 20 20 20 

મહતમભજે (%(સવાર 23 39 48 39 29 

લઘુતમભજે   (%(બપોરબાદ 17 14 18 18 14 

પવનનીગષત(ષકમી/કલાક( 9 9 11 13 11 

પવનનીષદશા(િીગ્રી( 70 60 45 58 68 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  0 0 0 0 0 

 રાજકોટ જીલ્લામા ંઆગામી તા.૦૭-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.૧૧-૧૧-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન  સુકંુ અન ેચોખખુ ંરહશે.  

 આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૫-૩૬ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંતેમજ લઘુતમ તાપમાન 

રાત્રી દરમ્યાન ૨૦-૨૦ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંરહેવાની સંભાવના છે. 

 આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ  અન ેલઘુત્તમ ભજેનુ ંપ્રમાણ અનુક્રમ ે ૨૩-૪૮ અન ે૧૪-૧૮ રહેશે. 

 પવનની ષદશા પૂવવ અન ેઈશાનની રહેવાની અન ેપવનની ઝિપ  ૯ થી ૧૩ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.     



 

મોરબી : 
 

તારીખ ષદવસ-૧ 

૦૭-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૨ 

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૩ 

૦૯-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૪ 

૧૦-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૫ 

૧૧-૧૧-૨૦૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન  ( સે.ગે્ર( 35 36 35 35 35 

લઘુતમતાપમાન  ( સે.ગે્ર( 20 20 20 20 20 

મહતમ ભજે (%(સવાર 30 43 55 47 31 

લઘુતમભજે   (%(બપોરબાદ 14 17 22 20 14 

પવનનીગષત(ષકમી/કલાક( 9 9 10 14 13 

પવનનીષદશા(િીગ્રી( 34 259 75 58 66 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  0 0 0 0 0 

 મોરબી જીલ્લામા ંઆગામી  તા.૦૭-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.૧૧-૧૧-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન  સુકંુ અન ેચોખખુ ંરહશે.  

 આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૫-૩૫ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું તેમજ લઘુતમ તાપમાન 

રાત્રી દરમ્યાન ૨૦-૨૦ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંરહેવાની સંભાવના છે. 

 આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ  અન ેલઘુત્તમ ભજેનુ ંપ્રમાણ અનુક્રમ ે ૩૦-૫૫ અન ે૧૪-૨૨ રહેશે. 

 પવનની ષદશા ઈશાન,  પષિમ અન ેપૂવવની  રહેવાની અન ેપવનની ઝિપ  ૯ થી ૧૪ કીમી/કલાક રહેવાની 

શક્યતા છે. 

 

 

 

દેવભૂષમ દ્વારકા;  

 

તારીખ ષદવસ-૧ 

૦૭-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૨ 

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૩ 

૦૯-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૪ 

૧૦-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૫ 

૧૧-૧૧-૨૦૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન  ( સે.ગે્ર( 32 33 34 34 34 

લઘુતમતાપમાન  ( સે.ગે્ર( 23 23 23 23 23 

મહતમભજે (%(સવાર 49 58 61 58 43 

લઘુતમભજે   (%(બપોરબાદ 26 27 35 36 27 

પવનનીગષત(ષકમી/કલાક( 14 13 15 17 17 

પવનનીષદશા(િીગ્રી( 56 36 345 30 54 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  0 0 0 0 0 

 દેવભૂષમ દ્વારકા  જીલ્લામા ં  આગામી તા.૦૭-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.૧૧-૧૧-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન  સુકંુ અન ેચોખખું 

રહશે.  

 આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૨-૩૪ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંતેમજ લઘુતમ તાપમાન 

રાત્રી દરમ્યાન ૨૩-૨૩ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંરહેવાની સંભાવના છે. 

 આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ  અન ેલઘુત્તમ ભજેનુ ંપ્રમાણ અનુક્રમ ે ૪૩-૬૧ અન ે૨૬-૩૬ રહેશે. 

 પવનની ષદશા ઈશાન અન ેઉતરની રહેવાની અન ેપવનની ઝિપ  ૧૩ થી ૧૭ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.   

 

સુરને્દ્રનગર : 

તારીખ ષદવસ-૧ 

૦૭-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૨ 

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૩ 

૦૯-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૪ 

૧૦-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૫ 

૧૧-૧૧-૨૦૨૦ પેરામીટર 



વરસાદ(મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન  ( સે.ગે્ર( 35 36 35 35 35 

લઘુતમતાપમાન  ( સે.ગે્ર( 20 20 20 20 20 

મહતમભજે (%(સવાર 27 38 48 39 28 

લઘુતમભજે   (%(બપોરબાદ 18 17 23 20 18 

પવનનીગષત(ષકમી/કલાક( 9 8 11 12 11 

પવનનીષદશા(િીગ્રી( 68 158 34 68 69 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  0 0 0 0 0 

 સુરને્દ્રનગર  જીલ્લામા ંઆગામી તા.૦૭-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.૧૧-૧૧-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સુકંુ અન ેચોખખુ ંરહશે.  

 આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૫-૩૬ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંતેમજ લઘુતમ તાપમાન 

રાત્રી દરમ્યાન ૨૦-૨૦ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંરહેવાની સંભાવના છે. 

 સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ  અન ેલઘુત્તમ ભજેનુ ંપ્રમાણ અનુક્રમ ે ૨૭-૪૮ અન ે૧૭-૨૩ રહેશે. 

 પવનની ષદશા પૂવવ, દષિણ અને ઈશાનની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૮ થી ૧૨ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા 

છે.   

 

 

અમરલેી : 

તારીખ ષદવસ-૧ 

૦૭-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૨ 

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૩ 

૦૯-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૪ 

૧૦-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૫ 

૧૧-૧૧-૨૦૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન  ( સે.ગે્ર( 35 35 35 35 35 

લઘુતમતાપમાન  ( સે.ગે્ર( 17 17 17 17 17 

મહતમભજે (%(સવાર 36 46 40 35 32 

લઘુતમભજે   (%(બપોરબાદ 19 16 16 19 17 

પવનનીગષત(ષકમી/કલાક( 10 8 11 13 13 

પવનનીષદશા(િીગ્રી( 75 158 68 63 63 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  0 0 0 0 0 

 અમરલેી  જીલ્લામા ં આગામી તા.૦૭-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.૧૧-૧૧-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સુકંુ અન ેચોખખુ ંરહશે.  

 આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૫-૩૫ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું તેમજ લઘુતમ તાપમાન 

રાત્રી દરમ્યાન ૧૭-૧૭ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંરહેવાની સંભાવના છે. 

 સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ  અન ેલઘુત્તમ ભજેનુ ંપ્રમાણ અનુક્રમ ે ૩૨-૪૬ અન ે૧૬-૧૯ રહેશે. 

 પવનની ષદશા પૂવવ, દષિણ અન ેઈશાનની રહેવાની અન ેપવનની ઝિપ  ૮ થી ૧૩ કીમી/કલાક રહેવાની 

શક્યતા છે.   

 

 

જામનગર : 

તારીખ ષદવસ-૧ 

૦૭-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૨ 

૦૮-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૩ 

૦૯-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૪ 

૧૦-૧૧-૨૦૨૦ 

ષદવસ-૫ 

૧૧-૧૧-૨૦૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમ તાપમાન  ( સે.ગે્ર( 33 34 35 35 35 

લઘુતમ તાપમાન    ( સે.ગે્ર( 23 23 23 23 23 

મહતમ ભજે (%( સવાર  35 47 56 43 35 

લઘુતમ ભજે   (%(બપોર બાદ 22 21 26 28 21 

પવનની ગષત (ષકમી/કલાક( 11 12 14 15 13 



પવનની ષદશા (િીગ્રી( 70 195 292 28 68 

વાદળની ષસ્થષત (ઓકટા  (  0 0 0 0 0 

 જામનગર   જીલ્લામા ંઆગામી તા.૦૭-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.૧૧-૧૧-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સુકંુ અન ેચોખખુ ંરહશે.  

 આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૩-૩૫ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંતેમજ લઘુતમ તાપમાન 

રાત્રી દરમ્યાન ૨૩-૨૩ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંરહેવાની સંભાવના છે. 

 સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ  અન ેલઘુત્તમ ભજેનુ ંપ્રમાણ અનુક્રમ ે ૩૫-૫૬ અન ે૨૧-૨૮ રહેશે. 

 પવનની ષદશા  પવૂવ, દષિણ, પષિમ અન ેઈશાનની રહેવાની અન ેપવનની ઝિપ  ૧૧ થી ૧૫ કીમી/કલાક 

રહેવાની શક્યતા છે.  

 

 કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા  ખેતી કાયો અન ેખેત પદેાશના વચેાણ અન ેબીજ, ખાતર અન ે

દવાઓની ખરીદી દરમ્યાન  મો ંપર કપિંુ (માસ્ક( બાધંી રાખવુ ંઅન ે   બ ેવ્યષિ વચ્ચ ે૬ થી ૭ ફટૂ અંતર 

જાળવવંુ. 

 ષશયાળ ુપાકોના વાવેતર માટે ચણા, રાઈ, લસણ, ઘઉં, જીરં, ધાણા, િંુગળી, મથેી ષવગેરનેુ ંસારી ગુણવતાનુ ં

પ્રમાષણત બીજ  અગાઉથી  મેળવી લેવુ ંઅન ેવાવેતર કરવુ.ં 

 તા. ૧૧ થી ૧૭-નવેમ્બર-૨૦૨૦ : હવામાન આગોતરો વરતારો : તા. ૧૧ થી ૧૭-નવેમ્બર-૨૦૨૦  

દરમ્યાન સુકંુ અન ેસ્વચ્છ હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.  

 હવામાન ચેતવણી: - 

મોબાઈલ સંદેશ:   

 ચણા અન ેજીરંના પાકમાં સુકારાનો રોગ ના આવે ત ેમાટે માફકસરની છીચારી ખેિ કરવી અન ે

વાવેતર સમય ેબીજન ેકારબેન્દ્િાઝીમ ૨ ગ્રામ પ્રષત ષકલ્લો બીજ  મજુબ પટ આપવો. 

મુખય પાક પાક અવસ્થા રોગ/જીવાત/જાત કૃષિ સલાહ 

(૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી ભલામણ કરલે દવા છાટંવી ( 

લસણ  વાવેતર 

 

ગુજરાત લસણ-૫, 

યમુના સફેદ-૩(જી-

૨૮૨(  અથવા 

સ્થાષનક જાત 

લસણન ેપાયામા ં ૨૫ કી.ગ્રા. નાઈટર ોજન,  ૫૦ કી.ગ્રા. ફોસ્ફોરસ,   

૫૦ કી.ગ્રા. પોટાશ અન ે૨૫૦ કી.ગ્રા. એરંિીનો ખોળ પ્રષત હેક્ટર 

મજુબ આપી વાવણી કરવી. 

ચણા વાવેતર  ગુજરાત ચણા-૨, 

ગુજરાત જુનાગઢ  

ચણા-૩ 

પાયામા ં૨૦ કી.ગ્રા. નાઈટર ોજન,  ૪૦ કી.ગ્રા. ફોસ્ફોરસ,   પ્રષત હેક્ટર 

મજુબ આપી ચણાની વાવણી કરવી. 

વાવેતર વખત ેચણાના બીજન ે કારબેન્દ્િાઝીમ અથવા મને્દ્કોઝેબ  

અથવા  કેપટાન ૨ ગ્રામ પ્રષત ષકલ્લો બીજ અન ે ૨૫૦ ગ્રામ 

રાઈઝોબીયમ કલ્ચરનો પ્રષત ૧૦ કી.ગ્રા. મજુબ પટ આપવો 

ધાણા વાવેતર ગુજરાત ધાણા-૨ પાયામા ં ૨૨ કી.ગ્રા. િી.એ.પી. અને ૧૩ કી.ગ્રા. યુરીયા પ્રષત હેક્ટર 

મજુબ આપી  ધાણાની  વાવણી કરવી. 

વાવેતર વખતે ધાણાના બીજન ે થાયરમ ૨ ગ્રામ પ્રષત ૧ કી.ગ્રા. 

મજુબ પટ આપવો. 

જીરં  વાવેતર ગજુરાત  જીરું -૪   પાયામા ં ૩૩ કી.ગ્રા. િીએપી પ્રષત હેક્ટર મજુબ આપી  જીરૂની  

વાવણી કરવી. 

વાવેતર વખતે જીરૂના બીજને થાયરમ ૨ ગ્રામ પ્રષત ૧ કી.ગ્રા. મજુબ 

પટ આપવો. 

ઘઉં 
 

વાવેતર 

 
લોક-૧,  

જી.િબ્લલ્યુ-૪૯૬ 

ઘઉના પાક માટે બીયારણનો જથ્થો ૧૦૦ થી ૧૨૫ કી.ગ્રા.પ્રષત 

હેક્ટર રાખવો.પાયામા ં૧૩૦ કી.ગ્રા. િીએપી,  ૮૦ કી.ગ્રા. યુષરયા અન ે

૨૫  કી.ગ્રા. ઝીકં સલ્ફેટ પ્રષત હેક્ટર મજુબ આપી  ઘઉંની વાવણી 



કરવી. જ્ા ંઉધયનો ઉપરવ રહેતો હોય તયા ંક્લોરપાયરીફોસ  ૨૦ 

ટકા એ.સી. ૫ લીટર દવા પ્રથમ  ષપયત પાણી સાથ ેઆપવી.  

રાયિો  વાવેતર રાય વરણા અન ે

ગુજરાત-૧, ૨ & ૩ 

પાયામા ં૩૦ કી.ગ્રા. નાઈટર ોજન,  ૩૦ કી.ગ્રા. ફોસ્ફોરસ,   પ્રષત હેક્ટર 

મજુબ આપી રાયિાની વાવણી કરવી. 

કપાસ ચાપવા બેસવા  

અને ફૂલ ઉઘડવા  

ગુલાબી ઇયળ 

 
 કપાસમા ં  ગુલાબી ઇયળના નર ફદુાન ે એકત્રીત કરવા માટે 

હેકટર ે ૪૦ ની સંખયામા ં ફેરોમને ટરેપ ગોઠવવા. વધ ુ નુકશાન 

હોય તો  પ્રોફેનોફોસ ૫૦% ઇ.સી. ૨૦ મી.લી. અથવા 

સાયપરમથે્રીન ૧૦ ષમલી બીવેરીયા બાસીઆના ફગૂનો પાઉિર 

૪૦ ગ્રામ  ૧૦ લીટર પાણીમા ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 

 કપાસમાં જરૂષરયાત મજુબ જ ષનયંષત્રત  ષપયત આપવું 

અને યષુરયા ખાતરનો વધુ પિતો ઉપયોગ કરવો નષહ. 

જથેી ગલુાબી ઇયળનો ઉપરવ વધ ેનષહ. 

એરંિા  વૃષિ અને ફૂલ 

અવસ્થા  

-  જરૂરીયાત મજુબ ષપયત આપવું. 

તુવેર  વાવેતર/ઉગાવો  -  જરૂરીયાત મજુબ ષપયત આપવુ.ં 

િંુગળી ફેર રોપણી /સીધુું 

બીજથી વાવેતર  

 

રીગં વળી જવી 

અન ેજાંબલી 

ધાબાનો રોગ 
  

 િંુગળીમાં જાંબલી ધાબા, કોલેટોટર ાયકમ અને ફ્યુઝેરીયમ ફગૂનો 

રોગ લાગે નષહ તે માટે પ્રોપીકોનાઝોલ,  મેન્દ્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ 

અન ે  કાબેન્દ્િાઝીમ ૧૫ ગ્રામ  ૧ પમ્પમાં  વારાફરતી 

કોઇપણ એક દવા નાખીને  ૧૫ ષદવસના અંતર ે  ૩ છંટકાવ 

કરવા. 

 સફેદ કાજંી િંુગળીના વાવેતર સમયે કાબેન્દ્િાઝીમ  દવા ૨ થી ૩ 

ગ્રામ પ્રષત ષકલો મજુબ પટ આપીન ેપછી વાવેતર કરવુ.ં 

 ષશયાળ ુિંુગળીનો  રોપ  ગાદી ક્યારા બનાવી  તૈયાર કરવો. 

રીગંણી/ 

ટામટેી  

ફુલ/ફળ સફેદ માખી    
 
 
 
 
 

િંુખ અને 

ફળ કોરી ખાનાર 

ઈયળ 
 

 

પાન કથીરી 

 રીગંણી અન ે ટામટેીમા ં સફેદ માખીના ષનયતં્રણ માટે  

લીબંોળીનુ ં તેલ ૫૦ ષમષલ અથવા લીબંોળીના મીજંનુ ં૫ ટકા 

અકવ નુ ંરાવણ ૫૦૦ મીલી અન ે િાયફેન્દ્થાયુરોન  ૫૦ ટકા વે.પા. 

૧૬ ગ્રામ  અથવા  ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ ષમ.લી.  દવાને ૧૦ 

લીટર પાણીમા ંષમશ્ર  કરીન ે છંટકાવ કરવો. 

 ફળ અન ે િોકાની ઈયળોનો ઉપરવ હોય તો નુકશાન પામલે 

ફળ અન ે િોકા તોિીન ે જમીનમા ં દાંટી  દેવા અન ે

ક્લોરાનટર ાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાિીપાયર( દવા ૩ 

ષમલી અથવા િીિીવીપી ૭૬ ઈસી ૫ ષમલી ૧૦ લીટર પાણીમા ં

ષમશ્ર કરીન ેછંટકાવ કરવો.  

 રીગંણમા ંજો પાનકથીરીનો ઉપરવ હોય તો ઈથીઓન ૫૦ ટકા 

ઇસી ૧૫ ષમલી અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૫  ષમલી પ્રષત 

૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. 



મરચી વૃષધધ/ફુલ/ફળ થ્રીપ્સ, સફેદ માખી 

 
કાલવ્રણ  

 

 પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી અને લીુંબોળીનુું તેલ ૫૦ ષમલી અથવા 

લીુંબોળીના મીુંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાવણ ૫૦૦ ષમલી ૧૦ લી. 

પાણીમાું ષમશ્ર કરી છું ટકાવ કરવો. થ્રીપ્સનો વધ ુઉપદ્રવ હોય તો 

સ્પીનોસાદ અથવા સ્પીનેટોરમ દવા ૫ ષમલી. પ્રષત પુંપ છાુંટવી.  

 કાલવ્રણ રોગના ષનયુંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા 

ક્લોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ 

ષદવસના અુંતર ેત્રણ છું ટકાવ કરવા. 

લીબં ુ ફળનો ષવકાસ પાન કથીરી  

 
  
સાયલા અન ેથ્રીપ્સ 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

બદામી ટપકાું  
 
 

 

પાનકોરીયુ 
 
 

હસ્ત બહાર  

 લીબંનુા બગીચામા ંપાન કથીરીનો ઉપરવ વધ ુહોય તો તેના 

ષનયંત્રણ માટે પ્રોપરગાઈટ દવા ૧૦ ષમલી ૧૦ લીટર પાણીમા 

ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 

 
 

 તેના ષનયુંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મીલી અન ે

લીુંબોળીનુું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીુંબોળીના મીુંજનુું ૫ ટકા અકકનુું 

દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી/૧૦ ષલટર પાણીમાું ષમશ્ર કરી છું ટકાવ કરવો. વધ ુ

ઉપદ્રવ હોય તો ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦/૧૦ 

ષલટર પાણીમાું ષમશ્ર કરી છું ટકાવ કરવો. 

 
 
 
 
 
 
 

 બદામી ટપકાના ષનયંત્રણ માટે કોપર 

ઓક્ઝીક્લોરાઈિ ૪૦ ગ્રામ અન ે ૧.૫ ગ્રામ 

સ્ટરે પ્ટોસાયક્લીનના બે 

છંટકાવ ૧૫ ષદવસના ગળે કરવા. 

 

 પાનકોરીયુના ષનયંત્રણ માટે િીિીવીપી ૧૦ મી.લી. ૧૦ 

ષલટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છાંટવી. 

 લીબંુના પાકમા ંઉનાળામાં વધુ ફળ લેવા માટે વરસાદની 

ઋત ુપછી વાિીન ે૧૦-થી-૧૫ સે.મી.  ઊંિાઈ સુધી ગોિ કરી 

ઝીણી મૂળ ઝાળ કાપી નાખવી અન ેપાંદિા ખરવા માંિ ે

તયાં સુધી લંઘાય પછી પખુત ઝાિ દીઠ ૫૦ કી.ગ્રરા. છાણીયું 

ખાતર, યુષરઆ ૩૦૦ ગ્રામ, એમોષનયમ સલ્ફેટ ૫૦૦ ગ્રામ, 



   જા.નું. જુકૃયુ/સૂ.ખે./એગ્રોમટે બુલેટીન /          / ૨૦૨૦,  

  તરઘષડયા( રાજકોટ( તારીખ:૦૬/૧૧/૨૦૨૦                                                                                             
                                , 

 

 

 

 

 

તુંત્રીશ્રી/ડાયરકેટરશ્રી, 

રાજકોટ,  

ઉપરોક્ત માષહતી આપના દૈષનક સમાચાર પત્રોમાું, રડેીયોમાું ગામના ચોરાના કાયકક્રમમાું તથા ટીવીના ગ્રામ્ય 

કાયકક્રમમાું ષવના મૂલ્યે પ્રષસધધ કરાવવા નમ્ર ષવુંનતી છે. સહકારની અપકે્ષા સહ આભાર. 

ટેક્નીકલ ઓષફસર 

સુકી ખેતીસુંશોધન કેન્દ્ર 

જુનાગઢ કૃષિ ષનવસીટી 

તરઘડીયા 

 

 

િી.એ.પી. ૧.૫ કી.ગ્રા. અને મ્યરુટે ઓફ પોટાશ ૩૦૦ ગ્રામ 

આપી ષપયત આપવુ.ં 

 

પશુ/ 

મરઘા  

 

દુધાળા પશુના આઉને ઝીુંક ઓક્સાઈડ અથવા  બોરીક પાવડર થી બરાબર સાફ કરવુું. તેમજ ઈતરડીના 

ષનયુંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટર ાલ  ૨ મી.લી. એક લીટર પાણીમાું નાખીને છાુંટવી. પશુઓમાું ખરવા 

મોવાના રોગનુું રસીકરણ કરાવવુું.  ઉછરતા પશુઓમાું કરમીયાની ગોળી આપવી. પશનુે ૬ થી ૮ કી.ગ્રા. સુકો 

અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલો ચારો આપવો. ચોમાસા દરમ્યાન પશઓુના રહેઠાણની જગ્યાની વ્યવષસ્થત સફાઈ 

રાખવી અને માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ષફનાઈલ છાુંટવુું. દુધાળા પશુઓને પ્રષત લીટર દુધની ઊપજ હોય 

તેમને ષનયષમત ૧ કી.ગ્રા. ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્ત્વોનુું ષમશ્રણ આપવુું. 


