
 

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા  
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિસલાહ બલુેટીન 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીય ષવભાગ 
 તા.૧૦-૦૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૦૬-૨૦૨૦ 

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

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં.૨૧/૨૦૨૦ 
પાછલા અઠવાડીયાનુું રાજકોટનંુ હવામાન 

હવામાન પષરબળો  
વરસાદ)મી.મી( 26.8 

મહતમ તાપમાન  ) સે.ગે્ર( 33.1-39.5 

લઘુતમ તાપમાન  ) સે.ગે્ર( 20.4-23.5 

ભેજ )%(સવાર 84-89 

ભેજ )%(બપોરબાદ 37-96 

પવનની ગષત  ) ષકમી /કલાક( 2.6-8.5 

 હવામાન આગાહી :પત્રક-ક 
ઉતરસૌરાષ્ટ્ર  ખેત આબોહવાકીય ષવભાગ-હવામાન આગાહી  

તા.૧૦-૦૬-૨૦૨૦ થી ૧૪-૦૬-૨૦૨૦ 
કૃષિ સલાહ : 

સામાન્દ્ય ➢ ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માષહતી અનુસાર અતે્રના 
ગ્રામીણકૃષિ મૌસમ સેવા ષવભાગ , જુનાગઢ કૃષિ યુષનવસીટી ,તરઘિીયા તરફથી 
જણાવવામાં આવે છે કે ,ઉતર સૌરાષ્ટ્ર  ખેત આબોહવાકીય ષવસ્તારના   

રાજકોટ :જીલ્લામાં આગામી તા.૧૦-૦૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૦૬-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળંુ 
અને વાદળછાયંુ રહશે. તા. ૧૦ ના રોજ અષત ભાર ેઅને તા. ૧૧ થી ૧૪ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ 

થવાની શક્યતા છે. પવનની ષદશા પષિમની રહેવાની અને પવનની ઝિપ  ૧૪ થી ૧૮ કીમી/કલાક 
રહેવાની શક્યતા છે.  આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૪-૩૫ િીગ્રી સેલ્શીયસ 
જટેલંુ તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪-૨૫ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલંુ રહેવાની સંભાવના છે. 

 તારીખ ષદવસ-૧ 
૧૦-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૨ 
૧૧-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૩ 
૧૨-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૪ 
૧૩-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૫ 
૧૪-૦૬-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ)મી.મી.( 70 30 30 10 15 

મહતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 34 35 34 34 35 

લઘુતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 25 25 24 25 25 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  7 7 7 5 5 

મહતમભેજ )%(સવાર 71 75 73 70 68 



લઘુતમભેજ   )%( બપોરબાદ 44 43 46 41 40 

પવનનીગષત)ષકમી/કલાક( 17 17 18 17 14 

પવનનીષદશા)િીગ્રી( 265 259 253 253 250 

મોરબી :જીલ્લામાં આગામી તા.૧૦-૦૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૦૬-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળંુ 
અને વાદળછાયંુ રહશે. તા. ૧૦ અને ૧૪ ના રોજ ભાર ેઅને તા. ૧૧ થી ૧૩ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ 

વરસાદ થવાની શક્યતા છે.  પવનની ષદશા નૈઋત્ય અને પષિમની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૧૬ 
થી ૧૯ કીમી /કલાક રહેવાની શક્યતા છે . આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૪-
૩૫ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલંુ તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪-૨૫ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલંુ 
રહેવાની સંભાવના છે. 

તારીખ ષદવસ-૧ 
૧૦-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૨ 
૧૧-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૩ 
૧૨-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૪ 
૧૩-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૫ 
૧૪-૦૬-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ)મી.મી.( 40 30 10 30 50 

મહતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 34 35 34 34 35 

લઘુતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 25 25 24 25 25 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  7 7 7 5 5 

મહતમભેજ )%(સવાર 70 67 66 71 80 

લઘુતમભેજ   )%( બપોરબાદ 41 39 36 36 42 

પવનનીગષત)ષકમી/કલાક( 17 17 18 16 19 

પવનનીષદશા)િીગ્રી( 228 263 259 245 226 

દેવભૂષમ દ્વારકા;  જીલ્લામાં આગામી તા.૧૦-૦૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૦૬-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, 
ભેજવાળંુ અને વાદળછાયંુ રહશે. તા. ૧૦ ના રોજ અષત ભાર ેઅને ૧૧ થી ૧૪ ના રોજ હળવા થી મધ્યમ 

વરસાદ થવાની શક્યતા છે. પવનની ષદશા પષિમ અને નૈઋત્યની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૧૧ થી 
૧૯ કીમી /કલાક રહેવાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૩-૩૩ 
િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલંુ તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૯-૩૦ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલંુ રહેવાની 
સંભાવના છે. 

તારીખ ષદવસ-૧ 
૧૦-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૨ 
૧૧-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૩ 
૧૨-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૪ 
૧૩-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૫ 
૧૪-૦૬-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ)મી.મી.( 65 20 10 10 15 

મહતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 33 33 33 33 33 

લઘુતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 30 30 30 30 29 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  2 3 3 6 7 

મહતમભેજ )%(સવાર 77 79 77 76 77 

લઘુતમભેજ   )%( બપોરબાદ 53 55 57 57 55 

પવનનીગષત)ષકમી/કલાક( 15 18 19 15 11 

પવનનીષદશા)િીગ્રી( 267 253 249 243 254 



સુરને્દ્રનગર :જીલ્લામાં આગામી તા.૧૦-૦૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૦૬-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, 
ભેજવાળંુ અને વાદળછાયંુ રહશે. તા. ૧૦ ના રોજ ભાર ેઅને તા. ૧૧ થી ૧૪ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ 

વરસાદ થવાની શક્યતા છે. પવનની ષદશા પષિમની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૧૭ થી ૨૦ 
કીમી /કલાક રહેવાની શક્યતા છે.  આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૪-૩૫ 
િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલંુ તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪-૨૫ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલંુ રહેવાની 
સંભાવના છે. 

 તારીખ ષદવસ-૧ 
૧૦-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૨ 
૧૧-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૩ 
૧૨-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૪ 
૧૩-૦૬-૨૦ 

ષદવસ-૫ 
૧૪-૦૬-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ)મી.મી.( 40 20 10 10 10 

મહતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 34 35 34 34 35 

લઘુતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 25 25 24 25 25 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  7 7 7 5 5 

મહતમભેજ )%(સવાર 71 73 71 69 66 

લઘુતમભેજ   )%( બપોરબાદ 45 43 45 40 39 

પવનનીગષત)ષકમી/કલાક( 18 20 17 19 19 

પવનનીષદશા)િીગ્રી( 267 263 260 261 251 

➢ ૧૦ થી ૧૪-જુન -૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભેજવાળંુ અને વાદળછાયંુ રહશે.  રાજકોટ 

જીલ્લામાં તા. ૧૦ ના રોજ અષત ભાર ેઅને તા. ૧૧ થી ૧૪ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની 

શક્યતા છે, મોરબી જીલ્લામાં    તા. ૧૦ અને ૧૪ ના રોજ ભાર ેઅને તા. ૧૧ થી ૧૩ ના રોજ હળવો થી 

મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે, દેવભૂષમ દ્વારકા જીલ્લામાં  તા. ૧૦ ના રોજ અષત ભાર ેઅને ૧૧ 

થી ૧૪ ના રોજ હળવા થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે અને સુરને્દ્રનગર જીલ્લામાં    તા. ૧૦ 

ના રોજ ભાર ેઅને તા. ૧૧ થી ૧૪ ના રોજ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે. પવનની 
ષદશા નૈઋત્ય અને પષિમની મોટાભાગે રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૧૧ થી ૨૦ કીમી /કલાક 
રહેવાની શક્યતા છે.  આ સમયગાળામાં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૩-૩૫ િીગ્રી 
સેલ્શીયસ જટેલંુ તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪-૨૯ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલંુ રહેવાની 
સંભાવના છે. 

➢ કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા  ખેતી કયો અને ખેત પેદાશના વેચાણ અને બીજ, ખાતર 

અને દવાઓની ખરીદી દરમ્યાન  મો ંપર કપિંુ (માસ્ક) બાંધી રાખવુ ંઅને   બ ેવ્યષિ વચ્ચે ૬ થી ૭ 

ફટૂ અંતર જાળવવું. 

➢ જે વિસ્તારમાાં િાિણી લાયક િરસાદ થયલે હોય તયાાં મગફળી,કપાસ, બાજરી  અને કઠોળ  પાકોન ાં 
િાિતેર સમયસર પણૂણ કરવ ાં.  

➢ જમીન જન્ય રોગનો ઉપદ્રિ થાય નહહ તે માટે દરેક પાકના બીજને  મેન્કોઝેબ અથિા થાયરમ 
અથિા િીટાિેક્ષ પૈકી કોઈ એક દિાનો  ૨-૨.૫ ગ્રામ પ્રવત હકલ્લો બીજ મ જબ પટ આપિો. 

➢ કઠોળ િગણના પાકોના બીજને પ્રિાહી રાહીઝોબીયમ અને પી.એસ.બી. જૈવિક ખાતરના કલ્ચરનો ૧૦-
૧૫ મી.લી. પ્રવત હકલ્લો બીજ મ જબ પટ આપિો. જો ફૂગનાશક દિાનો પર આપેલ હોય તો જૈવિક 
ખાતરન ાં પ્રમાણ બમણ ાં રાખવ ાં. 



➢ િરસાદી હિામાન હોય કોઈ પણ જાતની દિા કે ખાતરનો પાક પર છાંટકાિ કરિો નહહ. 
તીડના આક્રમણને રોકિા માટેના પગલાાં 

ખેડૂત મિત્રોને જાણ કરવાિાાં આવે છે કે જો તીડનો ઉપદ્રવ   હોય તો નીચે મજુબના  પગલા 
ભરવા . 
  આ તીડના ઝાંડ ખેતરિાાં બસેતા અટકાવવા તથા ખતેરિાાંથી ઉડાડવા િાટે ખાલી ડબ્બા, ઢોલ 
વગાડવો. ખાલી ખતેરિાાં ટે્રકટર કલ્ટીવેટર અથવા રોટાવેટર ચલાવી તીડ તથા ઇંડાનો નાશ કરી શકાય 
છે  .કાશપીંજર લગાવી થોડેપ્ર ઘણે અંશે મનયાંત્રણ િેળવી શકાય . 

 
  આ તીડના જુ ાંડ સાાંજે ૬ થી ૭ જિીન પર બસેે છે અને સવારે ૩ થી ૭  :૩૦ દરમિયાન ઉડવાનુાં 

છે શરુ કરે . આ સિયગાળાિાાં ટે્રક્ટર /િોટર સાયકલ િાઉન્ટેડ કે ફૂટ પમ્પથી  નીચે મજુબની જ ાંતનુાશક 
દવાનો છાંટકાવ કરવાથી મનયાંત્રણ િેળવી શકાય છે  .કલોરપાયરીફોસ  ૨૦  % ઈ  .સી .૧૨૦૦ મિલલ 

અથવા કલોરપાયરીફોસ  ૫૦   %ઈ.સી  ૪૮૦ મિલલ અથવા ડેલ્ટાિેથ્રીન ૧. ૨૫  %એસ..સી  ૧૪૦૦ 
બને્મિલલ અથવા ડાયફ્લુ ઝરોન ૨૫  %ડબલ્ય ુપી .૧૨૫ ગ્રાિ  અથવા લેિડાસાયલોથ્રીન  ૫ %ઈ. સી 

૬૦૦ મિલી  અથવા  લિેડાસાયલોથ્રીન  ૧૦  %ડબલ્ય ુપી .૨૦૦ ગ્રાિ પ્રમત હકે્ટર પ્રિાણ ેછાંટકાવ 
કરવો . તીડે ઈંડા જયાાં મકુ્યા હોઈ તયાાં િેલાથીઓન ૫  %ડી.પી .ની ૨૫ કકલો પ્રમત હકે્ટર પ્રિાણે  છાંટકાવ 

કરવો . તીડના મનયાંત્રણ િાટે દવાનો છાંટકાવ કરેલ સ્થળે િાનવ અન ેપશઓુના પ્રવશેની િનાઈ કરવી .
 લીંબડાનુાં તેલ ૪૦ મિલલ   +કપડા ધોવાનો પાવડર ૧૦ ગ્રાિ અથવા લીંબડા આધાકરત તૈયાર કીટનાશક 
૪૦ મિલલ ૧૦ લીટર પાણીિાાં ઉિેરી બનાવેલ દ્રાવણનો છાંટકાવ કરવો .  

મુખ્ય 
પાક 

પાક અવસ્થા રોગ/જીવાત/જાત કૃષિ સલાહ 
)૧૦ લીટરપાણીમાં ષમશ્ર કરી ભલામણ કરલે દવા છાંટવી ( 

ચોમાસ ાં 
મગફળી  

વાવતેર  વેલડી જીજી-૧૭ 
અધધ વેલડી જીજી-
૨૦, જીજી-૨૨ 

ઉભડી –જીજી-૨, 
જીજેજી-૩૨,  

ટીજી-૫૧ 

ટીએજી-૨૪, 
ટીએલજી-૪૫, 

• િાિણી લાયક િરસાદ હોય તયાાં સમયસર મગફળીન ાં  િાિતેર  
પ ણણ કરવ ાં.  

• મગફળીમાાં િાિેતર સમય ે વસિંગલ સ પર ફોસ્ફેટ ૧૫૬ કી.ગ્રા./હ.ે, 

એમોનીયમ સલ્ફેટ ૬૨ કી.ગ્રા./હ.ે, અને એરાંડીનો ખોળ ૫૦૦ 

કી.ગ્રા./હ.ે અથિા ડી.એ.પી. ૫૪ કી.ગ્રા. અન ે જીપ્સમ ૫૦૦ 

કી.ગ્રા./હ.ે સાથ ેએરાંડીનો ખોળ ૫૦૦ કી.ગ્રા./હ.ે પાયામાાં આપિો.  
• મગફળીમાાં સફેદ મ ાંડાનાાં વનયાંત્રણ માટે ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૦ % 

ઈસી દિાનો ૨૫ વમલી ૧ કી.ગ્રા. બીજન ે િાિેતર પહલેા  પટ 

આપિો. 
• મગફળીના બીજને િાિતી િખતે થાયરમ અથિા મેન્કોઝેબ 

અથિા િાયટાિેક્ષ દિાનો ૨-૩ ગ્રામ/કી. મ જબ પટ આપિો. 
• તેમજ  ટ્રાયકોડમાાં ફૂગનો પાિડર  ૨.૫ કી.ગ્રા./હ ે  મ જબ ૫૦૦ 



કી.ગ્રા./હ ેએરાંડીનાાં  ખોળ સાથે વમશ્ર કરી પાયામાાં િાિણી સમય ે

આપિો. 
કપાસ વાવતેર કપાસ બોલગાડધ-૨ 

ની પ્રિાલણત જાતો 
જેવી કે િહલેી 
પાકતી જતો : 
ગજુરાત શાંકર-
૮,એટીએિ,  ફસ્ટધ 
ક્લાસ,૭૫૭૬, વી-
૩૩૩, જાદુ, જય, 
સરજુ, સરુક્ષા, 
બળવાન, ભક્ક્ત, 
ભદ્રા, 
 આરસીએચ-૭૭૯ 

મધ્યમ મોડી 
પાકતી જાતો  : 
ગજુરાત શાંકર-૬,  

એગ્રીટોપ-૪૪૪,  
એગ્રીટોપ-૭૭૭  4 

સોલાર-૭૬, 
િલ્લ્લકા,આરસીએ
ચ-૬૫૯,  અજીત-
૧૫૫ 

• િાિણી લાયક િરસાદ હોય તયાાં સમયસર કપાસન ાં  િાિતેર 
પ ણણ કરવ ાં.  

• કપાસમાાં  િાિતેર સમયે ડી.એ.પી. ૫૫ કી.ગ્રા. અને મય રેટ ઓફ 
પોટાશ ૧૨૫ કી.ગ્રા./હ.ે પાયામાાં આપવ ાં. 

• અવનયવમત િરસાદન ાં જોખમ ઓછાં કરિા કપાસના પાકમાાં 
તલ, મગફળી, સોયાબીન, કઠોળ જેિા પાકોન ાં આંતર પાક 
તરીકે િાિેતરન ાં આયોજન કરવ ાં. 

 

  

તલ વાવતેર ગજુરાત તલ- ૨,  
ગજુરાત તલ-૩, 
અન ે   ગજુરાત 
તલ-૫ 

• િાિણી લાયક િરસાદ હોય તયાાં સમયસર તલન ાં  િાિતેર પ ણણ 
કરવ ાં.  

• તલના પાકને   િાિેતર સમયે ડી.એ.પી. ૫૪  કી.ગ્રા. અન ે
મય રેટ ઓફ પોટાશ ૬૭  કી.ગ્રા./હ.ે પાયામાાં આપવ ાં. 
 

બાજરી વાવતેર જીએચબી-૫૫૮   
જીએચબી-૫૩૮,  
જીએચબી-૫૭૭,  
જીએચબી-૭૧૯,  
જીએચબી-૭૩૨ 
અને  જીએચબી-
૭૪૪ 

• િાિણી લાયક િરસાદ હોય તયાાં સમયસર બાજરીન ાં  િાિતેર 
પ ણણ કરવ ાં.  

• બાજરીના પાકને   િાિતેર સમયે ડી.એ.પી. ૮૭ કી.ગ્રા. અન ે
ય હરઆ ૫૩ કી.ગ્રા./હ.ે પાયામાાં આપવ ાં. 
 



મગ  વાવતેર ગજુરાત િગ-૪, કે-
૮૫૧,   ગજુરાત 

આણદ િગ-૫ 

• િાિણી લાયક િરસાદ હોય તયાાં સમયસર મગન ાં  િાિતેર પ ણણ 
કરવ ાં.  

• મગના પાકન ે   િાિેતર સમય ે ડી.એ.પી. ૮૭ કી.ગ્રા. /હ.ે 

પાયામાાં આપવ ાં. 
અડદ વાવતેર ગજુરાત અડદ v૧4 

૨ 
• િાિણી લાયક િરસાદ હોય તયાાં સમયસર અડદન ાં  િાિતેર 
પ ણણ કરવ ાં.  

• અડદના પાકને   િાિેતર સમય ે ડી.એ.પી. ૮૭ કી.ગ્રા. /હ.ે 

પાયામાાં આપવ ાં. 
ચોળી  વાવતેર ગજુરાત  ચોળા 

v૧,૨,૪ અન ે  પસૂા 
ફાલ્ગનુી 

• િાિણી લાયક િરસાદ હોય તયાાં સમયસર ચોળીન ાં  િાિતેર 
પ ણણ કરવ ાં.  

• ચોળીના પાકન ે   િાિેતર સમય ે ડી.એ.પી. ૮૭ કી.ગ્રા. /હ.ે 

પાયામાાં આપવ ાં. 
ત િેર  વાવતેર તવુેર િાટે 

બીડીએન-૨,    
ગજુરાત  તવુેર v 

૧૦૦4  ગજુરાત  
તવુેર હાઈબ્રીડ-૧, 

• િાિણી લાયક િરસાદ હોય તયાાં સમયસર ત િેરન ાં  િાિતેર 
પ ણણ કરવ ાં.  

• ત િેર ના પાકને   િાિતેર સમય ે ડી.એ.પી. ૮૭ કી.ગ્રા. /હ.ે 

પાયામાાં આપવ ાં. 

શાકભાજી  ધરુાં ઉછેર/રોપણી  

વાવતેર  
• મરચી,ટમેટી, રીંગણ, અને કોબીઝ્ના ધર ાં  તૈયાર કરિા (ગ્રીન શેડ નેટમાાં અને નેટની 
ઊંચાઈ ૬.૫ ફૂટ રાખિી) ગાદી ક્યારા બનાિી તમેાાં બીજન ાં િાિતેર કરવ ાં.  

• જમીન જન્ય ફૂગનો ઉપદ્રિ ના થાય ત ેમાટે બીજને  મેન્કોઝબે અથિા થાયરમ 
અથિા િીટાિકે્ષ પૈકી કોઈ એક દિાનો  ૨-૨.૫ ગ્રામ પ્રવત હકલ્લો બીજ મ જબ પટ 
આપિો. તેમજ િાિતેર બાદ ૧૦-૧૫ હદિસ ે મેન્કોઝેબ ૭૫ % િે.પા.ન ાં  ૨.૫ ગ્રામ  
પ્રવત લીટર પાણીમાાં વમશ્ર કરી ધર ના ક્યારામાાં ડે્રનન્ચિંગ કરવ ાં જેથી સ કારો ના આિે. 

• ત હરયા, કારેલા, દ ધી, ગલકા,પરિળ, કાકડી, ગ િાર, ભીંડો, ચોળી, ત િેર, 

મળૂા,તાાંદળજો, પાલકન ાં િાિતેર કરવ ાં.   
ભીિંા  ફૂલ/ફળ પાન કથીરી  • ગરમ હવામાનના કારણે ભીિંામાં જો પાન  કથીરીનો ઉપરવ 

હોય તો ઇથીઓન ૩૦ ષમલી પ્રષત પંપ છંટકાવ કરવો.  
• ભીંડામાાં શીન્ગોની િીણી કયાણ બાદ ૧૫-૨૦ કી.ગ્રા. ય હરઆ ખાતર 
પ્રવત હકે્ટર આપવ ાં. 



તુરીયા,  
દૂધી, 
ગલકા,  
કારલેા, 
ગુવાર,  
કાકિી,  
તરબુચ   

ફૂલ/ફળ 
 

થ્રીપ્સ/ સફેદ 
માખી 

 
 

કથીરી 
 

તળછારો 

• ઉનાળુ શાકભાજીમાં  સફેદમાખીના ષનયંત્રણ માટે  લીબંોળીનંુ 
તેલ ૫૦ ષમષલ અથવા લીબંોળીના મીજંનંુ ૫ ટકા અકક નંુ રાવણ 
૫૦૦ મીલી અને ઈમીિાક્લોપ્રીિ ૩૦.૫ ટકા ૪ ષમલી અથવા  
એસીટેમાપ્રીિ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં ષમશ્ર  
કરીને  છંટકાવ કરવો.  
• જો પાન  કથીરીનો ઉપરવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ ષમલી પ્રષત 

પંપ છાન્દ્કાવ કરવો.  
• વેલાવાળા શાકભાજીમાં તળછારાના ષનયંત્રણ માટે મેન્દ્કોઝેબ 

૪૦ ગ્રામ પ્રષત પંપમાં ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.   
રીુંગણી  ફુલ/ફળ સફેદ માખી    

 
 
 
 
ડુુંખ અને→ 
ફળ કોરી ખાનાર 
ઈયળ 
 
પાન કથીરી 

➢ સફેદ માખીના ષનયંત્રણ માટે  લીબંોળીનંુ તેલ ૫૦ ષમષલ 
અથવા લીબંોળીના મીજંનંુ ૫ ટકા અકક નંુ રાવણ ૫૦૦ 
મીલી અને  િાયફેન્દ્થાયુરોન  ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ  
અથવા  ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ ષમ.લી.  દવાને ૧૦ લીટર 
પાણીમાં ષમશ્ર  કરીને  છંટકાવ કરવો. 

➢ ફળ અને િોકાની ઈયળોનો ઉપરવ હોય તો નુકશાન પામેલ 
ફળ અને િોકા તોિીને જમીનમાં દાંટી  દેવા અને 
ક્લોરાનટર ાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી )રીનાક્ષીપાયર( દવા ૩ 
ષમલી અથવા િીિીવીપી ૭૬ ઈસી ૫ ષમલી ૧૦ લીટર 
પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.  

➢ રીગંણમાં જો પાનકથીરીનો ઉપરવ હોય તો પ્રોપરગાઈટ 
૫૭ ઈ.સી. ૧૫  ષમલી પ્રષત પંપ છંટકાવ કરવો. 

મરચી વૃષધધ/ફુલ/ફળ થ્રીપ્સ 
 

➢ મચીમાું થ્રીપ્સના ષનયુંત્રણ માટે 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 વધુ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસાદ અથવા 
સ્પીનેટોરમ દવા ૫ ષમલી. પ્રષત પુંપ છાુંટવી.  

લીબંુ  ફળનો મવકાસ પાન કથીરી  

 
  

સાયલા અન ેથ્રીપ્સ 

  

 

 

• ઊંચા તાપમાનન ે કારણ ે લીંબ ના બગીચામાાં પાન કથીરીનો 
ઉપદ્રિ િધ  હોય તો તનેા વનયાંત્રણ માટે પ્રોપરગાઈટ દિા ૧૦ 

વમલી ૧૦ લીટર પાણીમા વમશ્ર કરી છાંટકાિ કરિો.  
• તેના વનયાંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મીલી અન ે

લીંબોળીન ાં તેલ ૫૦ મીલી અથિા લીંબોળીના મીંજન ાં ૫ ટકા 
અકણન ાં દ્રાિણ ૫૦૦ મીલી/૧૦ લલટર પાણીમાાં વમશ્ર કરી છાંટકાિ 

કરિો. િધ  ઉપદ્રિ હોય તો ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦/૧૦ લલટર 

પાણીમાાં વમશ્ર કરી છાંટકાિ કરિો.  
• બદામી ટપકાના વનયાંત્રણ માટે કોપર ઓક્ઝીક્લોરાઈડ ૪૦ 



                                              જુકૃય/ુટેકષનકલ ઓષફસર(.સુખે/)એગ્રોમેટ/બુલેટીન /               / ૨૦૨૦  
                                          તરઘષડયા)રાજકોટ(, તારીખ:૦૯/૦૬/૨૦૨૦. 
 

પ્રષત, 
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 અપેક્ષા સહ આભાર . 

ટેક્નીકલ ઓષફસર 
સુકી ખેતીસુંશોધન કેન્દ્દ્ર 
જુનાગઢ કૃષિ ષનવસીટી 

તરઘડીયા 

  

 
 

બદાિી ટપકાાં  

 

 
 

 

પાનકોરીય ુ

 

ગ્રામ અને ૧.૫ ગ્રામ સ્ટે્રપ્ટોસાયક્લીનના બે છાંટકાિ ૧૫ 

હદિસના ગળે કરિા. 
• પાનકોરીય ના વનયાંત્રણ માટે ડીડીિીપી ૧૦ મી.લી. ૧૦ 

લલટર પાણીમાાં વમશ્ર કરીને છાાંટિી.  

 
પશુ/ 
મરઘા  

 

તાપમાન વધાર ે રહેવાના કારણે ઢોરને ષદવસના સમયે છાયડામાું રાખવા અને ષમનરલ ષમક્ષ્ચર યુક્ત 
પીવાના સ્વચ્છ પાણીની વ્યવસ્થા કરવી. દુધાળા પશુઓને ઉનાળામાું ઠુંડક આપવા પાણીનો છું ટકાવ 
કરવો. ખોરાકમાું લીલા ચારનુું પ્રમાણ વધારવુું. શેડ અને િરઘા ઘરની પમિિ બાજુ ભીના કાંતાન બાાંધવા 
જેથી   લ ુન લાગ.ે દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીુંક ઓક્સાઈડ અથવા બોષરક પાવડરથી બરાબર સાફ 
કરવુું.  પશઓુમાું ખરિા મોિાસા, ગળસંુઢો અને  ગાાંઠીયા  તાવના રોગના ષનયુંત્રણ માટે  રસીકરણ 
કરાવવુું. બકરાઓિાાં પીપીઆર રોગો િાટે રસીકરણ કરવુાં. ઈતરડીના ષનયુંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા 
એમીટર ાઝ ૨ મી.લી. ૧ લીટર પાણીમાું નાખીને છાુંટવી. ષવટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા ત્થા 

દાણ/ખોળ સાથે  ષમનરલ ષમક્ષ્ચર આપવુું.. કરષમયાની દવા આપવી. 


